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Bondeziro]
Okaze de 1’kvindekjara datreveno 

de la naskigo de Dokloro Zamenhof, 

la Komitato de U. E. A., en la nomo 

de ciuj Esperantianoj, kaj la redakcio 

de ESPERANTO, fervoraj admiran

toj de lia grandioza verko, kaj fieraj 

batali por ĝia realigo, esprimas al 

nia kara majstro siajn plej respekt- 

plenajn gratulojn por prosperero ka j 

longa vivado.

Al ĉiuj siaj legantoj kaj amikoj, 

al ĉiuj siaj sindonaj kunlaborantoj, 

ESPERANTO sendas, okaze de la 

nova jaro, siajn plej korajn bonde

zirojn. Sian ĝisnunan bataladon por 

Esperantismo ĝi daŭrigos kun tiom pli 

da energio kaj konfido, ke jam  eka

peras la fruktoj de ĝia trijara agado 

inspirita de la samaj principoj. Sin 

fortenante de ĉiu vana polemiko kaj 

diskutado, ŝatante antau ĉio la pozi

tivan agadon gvidatan de klara 

idealo, ĝi kun la helpo de sia legan

taro daŭros laŭ sia povo labori sur 

la vojo deĝi elektita, tio estas, por la 

konkreta efektivigo de la idealo de 

Esperantismo, ne de sole lingva 

Esperantismo, kiu por ĝi estas nur 

unu aspekto de la demando, sed de 

plena socia Zamenhofa Esperantismo, 

kiu lumigas, kiu al ĉiuj spiritoj mo

dernaj malfermas novajn horizon

tojn, kiu super la gentaj apartajoj 

prezentas neŭtralan kampon por 

harmonia kunlaborado kaj lojala 

interkomunikado tiel materiala kiel 

morala.

Al la legantoj, kiuj nin aprobas, 

la tasko nin helpi !

ESPERANTO.

Ĉekbonko
Esperanlisto

Kiel diris nia fervora kunlaboranto, 

S" Th. Rousseau en sia artikolo pri 

« Ekzamenoj kaj Diplomoj » lastan 

monaton, tro multaj samideanoj scias 

nenion aŭ nur malmulte pri niaj in

ternaciaj entreprenoj, kaj generale 

pri nia movado. Ĉiutage el ĉiuj partoj 

de la mondo ni ricevas demandojn 

pri la celo kaj utileco de la ĉekbanko, 

spite la artikoloj kaj avizoj aperintaj 

en la diversaj esperantaj gazetoj dum 

la lastaj dekkvin monaloj. Eĉ dele

gitoj kaj konsuloj de U. E. A. scias 

nenion pri la nova propaganda entre

preno de nia fama kaj sindonema

« ŝlosilisto » E. Cefeĉ —  kvankam 

ĝi estas esperantia entrepreno.
*

Gia celo estas triobla : I  nne , 

konatigi nian lingvon al ĉiuj komer

cistoj, industriistoj, bankistoj kaj 

aliaj personoj interesataj en monaj 

aferoj. La ĉekoj de la banko estas 

redaktitaj en Esperanto. Due, akcep

tigi iom post iom la generalan uzon 

de internacia monunuo, bezono akre 

eksentita de ĉiuj esperantistoj kaj ne

esperantistoj, kiuj kavas monajn afe

rojn kun aliaj landoj. La monunuo 

uzata estas la spesmilo. Trie, kaj 

jen estas la ĉefa celo — forigi por la 

aliĝantoj de la banko ĉiujn nune 

ekzistantajn maloportunajojn rilate 

al la sendo aŭ ricevo de poŝtman

datoj.

Ciu scias ke pro kialoj ne konataj 

de la publiko la registaroj de la ĉefaj 

nacioj ĝis nun ne povis akordiĝi pri 

monsendajoj.

En kelkaj landoj, Austrio, Belgujo, 

Germanujo, Italujo, Svisujo, k. t. p. 

komunikajoj destinitaj por la adre

sito povas esli skribitaj sur la m an

dato nun i, ĉar la originalaj man

datoj estas transdonitaj al la rice

vonto. En Britujo, Francujo, iliaj 

kolonioj, kaj aliaj landoj, la poŝto 

faras lute novajn mandatojn kaj ofte 

la adresito ne scias kiu sendis la mo

non kaj kial.

En Hispanujo kaj ĝ i aj kolonioj 

estas ankoraŭ tule alie : poŝtman

dato ne ekzistas ; do, se hispana 

Esperantisto volas aboni jurnalon 

eksterlandan aŭ se alilandulo deziras 

aĉeti iom en tiu lando, ili nur povas 

pagi la fakturojn per poŝtmarkoj — 

kaj multaj firmoj rifuzas tiu jn pa

gojn.

Per la ĉekbanko tiuj diversaj mal- 

facilajoj estas neniigitaj.Plie la sendo 

de mono en iun ajn parion de la 

mondo farigas tute malkara. Por 

Sni 0,04, al iganto de la Banko povas 

pagi al iu Esperantista eldonisto, es

perantia entrepreno aii alia kontlia- 

vanto la plej malgrandan aŭ la plej 

grandan sumon. Li nur bezonas uzi 

la transpagiloj! laŭ la maniero mon

trita per la reproduktajoj videblaj 

sur alia pago de tiu jurnalo.

Ciuj kontliavantoj, firmoj aŭ pri

vatuloj akceptas ilin plenvalore. 

Povas malfermi konton, ciu persono 

aŭ firmo, esperantista aŭ ne —  do

nante almenaŭ du kontentigajn refe

rencojn kaj pagante en sian krediton 

m inim um an sumon da IO Sni.

Ciuj samideanoj senhezite devas 

tuj aligi la Cekankon. La Delegitoj, 

konsuloj kaj aliaj Esperantianoj mon

tru la ekzemplon. Ju pli multaj estos 

la aliĝantoj, des pli utila kaj praktika 

farigos la entrepreno. Ciu memoru, 

ke la ĉekbanko ne eslas komerca 

entrepreno celanta mongajnon, sed 

propaganda eksperimento. La regu

laro kaj ĉiuj necesaj klarigoj aŭ 

informoj estas riceveblaj de la Ĉek

banko meni (I).

P. BLAISE.

(I) Merton Albev, London S. W.

S O C I A  VIVO
d U F * 0

H in u jo  fa r ig a s  k o n s t itu c ia  re g n o
/I

La registaro de Hinujo rapidas enkon

duki regnajn reformojn Ankoraŭ ne longe, 

kiam oni audis, ke en Hinujo oni organizas 

memadministradon, kiam kelkaj menfad- 
ministracioj estis dispela taj de la lokaj 

guberniestroj, multaj pensis, ke nun ne 

estas tempo por tiaj reformoj. Tamen la 

registaro pensas alie. Ni nun ricevis infor

mojn, ke la ĉefa komitato por la enkon

duko de konstitucia administrado en Ui
ii njo definitive decidis kunvoki la popo

lajn reprezentantojn en aprilo de la estonta 

jaro. La Parlamento estas malfermata, en 

majo. La kunvoko de la reprezentantoj, 
unu monaton antaŭe estas bezonata pro 

la noveco de Tafero, kiu postulas preta- 

jojn.
Estas definitive decidita, ke la reprezen

tantoj de ĉiuj provincoj estos nombre IHO. 

La provincoj elektas de du ĝis mui mem

broj, laŭ sia graveco. Estas certa fakto, ke 

la liina registaro decidis reformi la ilinan 

monarkion per konstitucio. La Hina po

polo nun estas allogata al memadminis
trado. El multaj lokoj estas sendataj diver

saj informoj, kun kiuj nin konatigas la 

hinaj gazetoj.

La manko de difinitaj instruckcioj, kiuj 
fi esus la kompetentecon de la urbaj admi

nistracioj malfermis vastan kampon por 
la klarigoj pri la novaj institucioj.

La reprezentantoj de la logantaro enirin

taj kiel membroj de la administracioj ko-

menfiisenergielabori.Opiniante,kr oni al ili
komisiis decidi alerojn politika jn kaj ankaŭ 

pretigi projektojn de novaj legoj, ili pri
traktas diversajn demandojn. Ekzemple en 
Girin.dum la unua kunsido de la provincaj 

reprezentantoj, eslis inter aliai esprimita 
protesto al la registaro pri la japan-liina 

traktato rilate al Manĝuriaj demandoj, ĉar 

gi alportas malutilojn al la intereso de la 
hinoj, kaj peti la tronon, ke gi punu la 

ministron, kiu subskribis la interkonsenton. 

Alia rezolucio eslis sendita de kunsido de 
la reprezentantaro de Gila provinco.

Tiuj agoj certe ne placas al la hinaj 

altranguloj, kutimintaj administri unupo- 

tence, precipe en aferoj internaciaj. Jam 

estis okazoj por dispelado de urbaj mem

administradoj. Ankaŭ la centra organo de 

Ia memadministracioj en Pekino (konsti
tucia komitato) ricevis multajn petojn de 

provincaj guberniestroj pri klarigoj de la 

urbaj administrantoj.

A. Bomsov (Ĥarbin).

procesio en la orienta partode la ĉefurbo. 

La festoj kiuj daŭras dekunu tagojn, al 
multaj, prezentas bonan okazon por pro
menadi kaj amuzi.

A. J. L k b r a s s e  (Del. Port-Lonis).

P E D A G O G IO

G E O G R A F IO

L a  lo g a n to j de  in s u lo  M a u r ic io

La logantaro de tiu insuleto, perdita en 

la mezo de la Hinda Oceano, estas tre 

heterogena. Surpriza, vere, estas 1'aspekto 

kiun prezentas tiuj diverskoloraj homoj, 

superfluante Port Louis, Ia ĉefurbo. La 

noblamienan filon de ('maljuna Eŭropo, 

oni renkontas,gishi kuprokoloran filonde 
l ’ĉiela Imperio, kun facetitaj okuloj. La 

Europanoj, kun siaj posteuloj, estas la 

kondukanta klaso, kaj kalkulas komercis

tojn, kuracistojn, advokatojn registarofi

cistoj!!, k. a. La malalta klaso, nomita 

kreolaj, konsistas el Hindoj-Maŭricoj.
Hinoj -Maŭricoj, kaj aliaj miksajoj, 

estas plej multe laboristoj sed precipe me

tiistoj. Ili montras, per siaj laborejoj mi- 

rigantaj la fremdulon kiuj ilin rigardas, ke 

ili posedas sufiĉe da inteligenteco por esti 

kapablaj konstruistoj, mekanikistoj, ('ar

pentistoj, k. t. p. La membroj de ambaŭ 

klasoj generale apartenas aŭ al la protes

tantismo aŭ al la katolicismo.

La Hinoj estas laboremaj, komercemaj- 

kaj ĉie posedas butikojn. Ili estas Budhis
toj kaj, en Port-Louis, havas pli ol unu 

pagodon en kiun ili kunvenas. Unu mona
ton daŭras iliaj c iujaraj festoj.

Moŭricion ankaŭ logas enmigrintoj el 
Arabujo kaj Hindujo. L’Araboj, pli riĉai 

ol la Hindoj, estas eminentaj komercistoj. 

Ili sekvas la religion de Mahometo, ne 

trinkas vinon kaj ne mangas porkaron.

La Hindoj kalkulas soldatojn, terkultu

ristojn, komercistojn, plantistetojn, kaj 
multnombrajn sukerfabrikejajh Laboris

tojn. Ili estas Bramanoj kaj posedas tem

plojn en diversaj partoj de la lando El tiu 

sekto, devenigas kelkaj Pa rsi z » el Bom- 
be’o kaj la « Stirniz » kaj « Kaci Majmans •> 

kiuj, tamen, estas Mahometanoj.
Krom ĉiuj tiuj, ekzistas, line, la - Las- 

karoj », Mahometanoj, kies feston du ja

ran, nomitan « Jaime », ili solenigas per

N e p lu  d a  m a lla b o r e m u lo j

Ne kredu, ke mi elektis tiun titolon sur 

la 4a pago de 1’jurnaloj, inter la plej bona 

ĉokolado kaj la neerarema kuracilo kon

traŭ la senharigo. Estas pedagogia gazeto,

« La moderna Edukisto » kiu havigas al ni 

tiun netakseblan universalan kuracilon per 
la plumo de kuracisto, kiu nuntempe estas 

unu cl niaj famaj higienistoj.

Kiam do oni Cesos taksi la mallabore

mon kiel kulpon indan je ĉiuj severanoj 

de la instruistoj kaj gepatroj? Nu, tial ke 
infano ne scias sian lecionon, lia profesoro 

kopiigos gin al li, aŭ liaj gepatroj senigos 

lin je deserto aŭ promeno I Sed nek ripro- 
ĉojn nek punojn meritas tiu infano! Ku

racadon li bezonas, estas ĉ io ! « La ins

truistoj, diras D-ro Pauchet, devas esti 

konvinkitaj, ke mallaboremo tiam  havas 

korpan devenon, kaj ke oni devas celi ne 

puni, sed resanigi. »

Tio ja estas klara. Oni ne riproĉas al 
lernanto havi gripon aŭ tifan febron. Se 

la mallaboremo estas malsano, ne plu da 

punoj, elirmalpermesoj, enŝlosigo aŭ el

pelo! Anstataŭ irigi la infanojn al la enŝlo- 

sigo, ni.de nun alsendos ilin al kuracisto.
Kaj kiaj estas la kauzoj el korpa fako, 

kiuj klarigas kaj pravigas la mallabore

mon? D-ro Pauchet, tre precize, eltrovis 

gis kvaro da ili.

Ati la mallaboremulo vidas malbone. Kaj, 
se li malbone vidas, kial vi postulos, ke li 

sekvu la klarigojn de 1’profesoro je Ia ni

gra tabulo aŭ muraj balkarioj? Lia atento 

lacigas, li igas izolulo en la lernejoĉam- 

bro, fremdulo por ĉio, kio estas farita 

ekster lia vidkampo. Konduku lin al okul

kuracisto.
Kiam ne estas la vido, kiu difektigas, 

estas la audo. Se la infano aŭdas malbone, 

tuj Ii perdas la interrilaton de 1'profesoroj 
vortoj aŭ la kamaradajn klarigojn. Pro tio, 

kian intereson havos por li tiu konfuza 

zumado, kiu nomigas kurso? Bapidu kon

duki lin al orelkuracisto.

Ankaŭ okazas, ke li malbone spiras.

« Unu, diras D-ro Pauchet, havas la gor- 

gon plenigitan je « adenoidoj », kiujn oni 
devas forskrapi; alia spiras kun malfer

mita buso, kaj oksigenigas malbone sian 

sangon. Tria havas mallargan bruston, ĉar 

liaj gepatroj aŭ instruistoj ne instruis lin 

bone spiri. Ne perdu tempon. Bapide al

kuru al specialistoj de l’gorĝo kaj laringo.

Kaj la aliaj? Tiuj, kiuj havas bonajn 

okulojn, delikatan orelon kaj fortikajn 
pulmojn? Atendu iom. D-ro Pauchet tuj 
malkovros al ni la kirasdifektajon: « Li 

estas ido de podagrulo, grasegulo, diabe

tulo, kapdolorulo, ekzemulo aŭ ncŭraste- 
niulo. Li naskigis mallaborema, kaŭze de 

rmalakcelo de siaj vivigaj funkcioj. Mal

forta estas lia muskola «tonuso». Malrapi

daj estas liaj korbatoj kaj « refleksoj ». La 

analizo de Purinoj montras, ke ili estas 

toksaj kaj Sargitaj per urinacido. La ana

lizo de 1’defekajoj, la esploro de 1’liepato 

pruvas, ke la digesta tubo estas la sidejo 

de intestaj fermentoj, kiuj plipezigas la 

inteligentecon kaj paralizas la cerban la

boremon. Kiu malspritajn puni la infanon, 

kaj precipe elflosigi lin, kopiigi al li skri- 

bajliniojn, senigi lin je libertempo, kiun 

li bezonas pli ol iu ajn ! »
Ĉiam estas sania konkludo! La puniganta 

pedagogio malpliigas gis nulo. Seĉiuj mal

laboremuloj estas malsanuloj, ili ne estas 

respondaj pri sia mallaboremo, kaj sekve, 

la kuraeilaro kaj ne la lerneja disciplino 

devas zorgi pri ili. Tio, kion ili bezonas, 

estas vegetara nutrado, faruno kaj greno, 

fruktoj kaj laktaĵo. Estas ripozo post la 

tagmezomanĝo, « aerlinioj » kaj precipe 

<■ sunbanoj ». Por ili, ni kreii plenaerajn 

lernejojn.
Sed ĉu D-ro Pauchet ne trograndigis? 

Ĉu li estas tre eei ta, ke ne ekistas sanaj 
mallaboremuloj, kaj tre bonaj lernantoj 

kies farto ofte estas malbona?
« Multajn infanojn nii Ciujare instruas, 

diris al mi antaŭ ne longe profeaoro, al 

kiu mi parolis pri la teorio de D-ro Pau

chet ; kaj nii povas certigi al vi, ke sufiĉe 

ofte mi havas je la unua rango en mia 

kurso, infanojn, kiuj estas miopaj aŭ stir
eblaj ; aliajn, kiuj havas malfortan brus

ton aŭ delikatan stomakon, duni apud ili 

malhumile staras vigligoj tre bone plan

titaj, kiuj povas maltimi ĉiujn medecinis- 
tajn vizitojn, tute ne riskante esti rekona

taj malsanaj. »

Seci ĉu la kuracistoj ne havas emon ĉie 

vidi malsanulojn, haj envicigi en terapion

ĉiujn fenomenojn ? ĉu  ĉiufoje kiam okazas 

granda kriminala proceso, neestas specia
listoj, kiuj penas pruvi la neresjKmdecon 

de 1’kulpigato, kiuj postulas la anstataŭon 

de fuganto per frenezkuracisto, kaj de 

rmalliberejo per « sanatorio ? Se nii estus 

instruisto en Amiens’o, nii ja tre volonte 
farus la jenan eksperimenton:

Mi, senescepte, aesendus ĉiujn miajn 

lernantojn al Ia vizitejo de D-ro Pauchet. 

Li ekzamenus ilin kun Ia skrupula atento 

kaj la diagnozcerleco, kiuj famigis lin. Li 
certe ignorus iliajn emojn kaj lernan va

loron. Kaj li plenlibere starigus, por ĉiu 

el ili, medicinan signeton rilatantan la kvar 
korpajn difektojn, kiuj al li ŝajnaj lasotaj 

kauzoj de rmallaboremo. Tiujn de la ku
racisto liveritajn signetojn mi komparus 
kun notoj merititaj de ĉiu lernanto kaj kun 

rangoj ricevitaj en la konkursaj taskoj. 

Fine, tiun laboron plenumitan, ni vidus ĉu, 
vere, ĉiuj mallaboremuloj estas malsanaj, 

kaj ĉu ĉiuj malsanuloj estas mallaboremaj.

A. B v l z ,  trad. F. Hoy (Vicdel. Grenoble.)

ID E O J  &  F A K T O J

P o r  la  u n u ig o  de  la  A m e r ik a j  r e s p u 

b lik o j. — L a  tu t- a m e r ik a  ofice jo  en  

W a s h in g t o n .

Duni la Eŭropa familio — ĉu oni povas 
doni tiun nomon al nia malnova konti

nento — prezentas la bildon de plena mal

konsento, akra gis malamikeco; dum inal- 

sagaj konkuroj, envio, ĵaluzcco, malkon

fido inspiras la agojn de la plej multaj 

registaroj, duni la preparado al milito ins

piras la agojn de la plej multaj registaroj ; 

dum sensencaj sumoj estas elprenitaj 
kontraŭ la vivinteresoj de la nacioj ; 

dum oni kurbigas la popolojn sub pe

zego de impostoj kaj ŝargoj militistaj 

ĉi tispeca j kaj vera anarkio regas en la po

litika direktado cle la regnoj, tial ke ĉiu 

el ili kulturas falsan patriotismon, ambaŭ 

Amerikoj preparas potencan Iigon kaj apli

kas la devizon tiel malŝatatan en Europo:
« Unueco kreas fortecon ».

La Usona registaro, antaŭ 20 jaroj, formis 

la projekton krei ligilon inter la 21 respu
blikoj de Ameriko. La ideo genuis en la 

cerbo de ŝtatsekretario Blaine. En 1889 li 

kunvokis la reprezentantojn de ĉiuj en 

VVashington. Malgraŭ kelkaj malkonfidoj, 

ĉiuj regnoj sendis delegitojn al tiu unua 

tutamerika konferenco. El tio sekvis gene

rala arbitracia traktato kaj la naskigo de 

oficejo por la administrado de la unuigaj 
aferoj. Du aliaj kunvenoj okazis en Meksiko 

(1901) kaj Bio (1906).
Parolante pri unuigo oni ne devas kom

preni politikan unuigon similan al Usono, 
seci jam ekzistas karakteriza grupigo de la 

21 respublikoj, nome Ia tutamerika oficejo, 

kies sidejo estas en VVashington. Gi kon

sistas el iliaj diplomataj reprezentantoj ĉe 

la Usona registaro kaj estas prezidata de 

la ŝtatsekretario, la unua politika homo 
en Usono, post la prezidanto. Besponda 

direktoro balotita cle la reprezentantoj,
administras la oficejon.

Apud la granda parko van Ness, en 

VVashington, starigas nun grandega kons

truajo, kiu estos la simbolo de la inter
konsento de la Amerikaj regnoj. Gi kostos 

du milionojn da &. S-ro ĉarncgic, la fama 

riĉegulo, donacis 1.500.000 &; la aliaj 

regnoj donas la ceteron. La grandeco de 

la palaco pruvas, ke oni konfidas pri la 

estonta pligrandigo de la servoj cle 1'Tuta- 

merika oficejo. Tiu ĉi jam posedas biblio
tekon da 15.000 volumoj pri geografio, 

historio, statistiko, politikaj kaj socialaj 

institucioj de ĉiuj regnoj. I-a asocianoj 
partoprenas en la pagado de la adminis

traj elspezoj proporcie kun la logantaro.
Kia estas la celo cle la oficiala tutameri- 

kanismo organizita en la ĉefurbo cle 

Usono? Unue, progresigi la komercon kaj 

tia ikon, poste faciligi la rilatojn inter la 
k neri kaj respublikoj, ebligi, ke poste ili 

povu pli hone koni unu la alian. Tiel estas 
la oficiala programo. Rimarku ĝian prak

tikan sagon: oni deiras el la komerca vid

punkto por formi centran organizon, kies 

graveco superos la komercan kampon. En 

Eŭropo oni nemci ignoras la solidarecon 

cle interesoj kaj bezonoj inter la regnoj, 
sed anstataŭ el tio disvolvi la principon de 

interkonsento, de asociigo, de komunaj 

mezuroj, oni protektas la naciajn antago

nismojn; oni inventas ilin, se ili ne ekzis

tas jam.
Ni vidu, por daŭrigi, kiel procedas la 

tutamerika oficejo. Gi, en ambaŭ Ameri

koj, rilatas kun la fabrikistoj, import. kaj 
eksportistoj, k. a. kaj ĉiel penas liveri al 

ili la informojn necesajn por faciligi iliajn 

interŝanĝojn, la trafikon inter la amerikaj 

regnoj. En la saina celo gi pori respondi 

informpetoj n korespondas kun politikaj

homoj, sciencistoj, profesoroj, studentoj, 
jurnalisto], vojagantoj, k. a. Pri ĉiuj temoj 

interesantaj la diversajn regnojn kaj iliajn 

komunajn aspirojn, la Oficejo publikigas 
manlibrojn, broŝurojn, kartojn kaj mona

tan bultenon, kiu informas la amerikan 
publikon pri la plej freŝaj novajoj komer

caj, pri legoj, novaj entreprenoj kaj gene
rala progreso de la respublikoj.

La gravecon cle tiuj interrilatoj pruvas 

la ciferoj ; la nombro de la presajoj ĉiu- 

monate ekspeditaj estas 25.000, la leteroj 

3.000, la bulteno estas presata po 120.OOO ekz. 
La tutamerika oficejo komencis per la 

starigo de la importa kaj eksporta bilanco 

cle la respublikoj. La sumo atingas l i  mi
liardojn cla kies triono apartenas al la 

suda kontinento, kiu eksportas por 3.400 

milionoj cla & kaj importas por 2.000 mi

lionoj da S kaj importas por 200 milionoj 

cla S. Ĉe la analizo tiuj ciferoj forte paro

las. Trovigas, ke Usono profitas nur per 

kvarono cle la kvar miliardoj en la ko
merco de Sud-Ameriko; gi importas al gi 

G36 milionojn cla §  kaj eltiras 480 milionojn,
dum la suda kontinento aĉetas el la mal

nova mondo por 1.GOO milionoj da § . La 

tuta penado de la tutamerika oficejo celos 
al tio, ke la komerco de la rii respublikaj 

estu alcentrigata en la nova mondo, t. e. 

fermita por Eŭropo kaj la ceteraj konti
nentoj. Gi cel le sukcesos almenaŭ por la 

plej granda parto de tiuj 1.000 §  milionoj 
cla § .

Dume, en la malnova mondo, la inter

nacia anarkio regas (i).

G.

A E R V E T U R A D O

A e rv e tu r a d o  e n  R n s u jo

En nia aerveturada movado estas tre 

interesa detalo: ĉie kaj cefe en aerokluboj 
oni vidas la junularon.

Kiam la malprospera Guyot faris sian 
unuan aerveturon, suliĉe prosperan kaj 

bedaurinde sole prosperan, tiam en la 

amaso da homoj oni ĉefparte vidis la ekmi

rig ita^ junajn vizagojn. Revenante Peter

s i  rgon de loke, kie flugis « homo-birdo » 

oni povus vidi infanon 5-6 jaran insiste 

petantan sian patron. « Paĉjo, paĉjo, aĉetu 
al mi tian birdon ».

Se ni rigardas la rondetojn ni vidos ke 

plej laboremaj estas studentoj ; iliaj aero
kluboj estas en sola Peterburgo gis deko 

kaj nur unu Universi ato havas pli ol 400 

membrojn.
La kursoj de aerveturado, aparte en 

Pei erburgo estas farataj preskaŭ ĉiudi- 

manĉe kaj la malprosperoj de diversaj 

aviadistoj nenion faras en prudentoj de 

tiuj, kiuj portas siajn konojn, junecon kaj 

kredon je venko.al liuj, kiuj pruvis, ke 

homo estas pi i forta, ol ĉiuj naturelemen

toj.

La rusa homo estas farita el tia pasto, ke 
li per tuta korpo kaj animo sin donas al la 

afero lin ekinteresinta.
Povas esti, ke tio ĉi estos nelonge dau

ranta amuzo, sed baldaŭ, kiam unuaj ravoj 

foriros &i farigos vera afero. Tiaj fanatiku

loj ekzistas ankaŭ ĉe ni: nur hieraŭ oni 

povis legi, ke ne malproksime de Peter

burgo estis faritaj provflugadoj, kiuj finigis 

malbone. Aviadisto enfalis en lagon. Sed 

ĉu Bleriot tuj transflugis La-Manche’o n ? 
Donu la tempon kaj ni estos en Svedujo 

aeroplane !

Dume, Ais la n*s,j ofensantoj faros tion, 

ni aviadamautoj esperantistoj faros inter 

ili propagandon por ke ili ne estu en si

tuacio tle Bleriot, kiu transiluginte en 

Danvre*on povis nenion diri al salutan

toj, krom : « Good morning, thank you I »
Niaj Esperantistaj rondetoj jam sin 

turnis al la administracioj de aerokluboj, 

kaj Universitata rondeto prenis Esperan
ton, kici interkomprenigilon, kaj enskribis 

por biblioteko jurnalon « Adro » presan

ta!! speciale Esperantan fakon, kaj inten

cas aboni Esperantistajn jurnalojn.

Nu! Se ĉiuj aviadistoj estos Esperantistoj 

oni povas forjeti penson pri Moresnefa 
Esperantujo. Tiam nia Esperanto patrujo 

estos pli vasta en ĉie la aerspaco I

R. S. (Del. Peterburgo).

Lia pakto]
2 5 Novembro. —  B u d a p e ŝ t o . —^Solena trans

lokigo de .lu korpo de Luizo Rossu th.

T k i i- i i  a n o .  — Azocl UI Muluk estas elektita 
kiel reg. in lo da la Atato duni la juna a ĝ o  da la

Sao.

« Correspondance bi-mensuelle (Kona* 
tauta lnternacia Oficejo de 1’Paco) »,
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ESPERANTO

P e t e r  b u i u i o .  — Senato malpermesas al la 

alvokadoj enskribigi en la listo de la advo
katoj.

27. Sci i m  en b. — Inua suprenirado de Aus
ti ia direktebla aerŝipo.

Homo. — Solena ricevo de busto de 
I Toskana poeto Jozefo Giusti (Giusti) en Kapi
tolo.

S a  n t i  a h o  d e  (  I i i . io. —  Oni anoncas ke la 

tunelo trans la K ordi I teroj el (.ilujo al Argen
tino estas finita.

H i : k a r e s t o .  —  Solena inaŭguro da nova kun
sidaro ĉe la Deputataro.

I * \ r  izo. — Alveturo de llego Manuel de I i r 

itiga I ti jo, kiu estas ricevita de Kallieres.

•-ii». Nico. — Mortas Ludoviko Mario Bor
done duko de kvilo.

.‘JO. H k r i. i .n o . — Inaŭguro de kunsidaro ĉe 
I' Hej listado.

K r  e n t u .  —  Mortas duko Karlo Teodoro de 

Itavani jo okulisto kaj filantropo.

I  Decembro. — C k t i n j o  (Montenegro). — 

Kvin oficiroj kiuj partoprenis en la komploto 
kontraŭ la stato estas mortpafitaj.

T o k i o . —  Admiralo Togo eksigis.

H o m o . — Eksigo de ministraro (iiolitti.

H o m o . — Morto de. efministro Aleksandro 
Fortis.

i ) .  N a p o l o .  — Solena rememorigo de nai l i 

risto Antonio Dolini fon*liuto de la internacia 
Zoo! >gia Stacio de Napolo.

A. T e l l i  n i .

N IA J  K O N K U R S O J

k Industrio bii t i » o )

La financoj :

La kondiĉo de la financoj kaj bankoj en la 
lando estas prosperpromesa. Post la paniko 

de UMIS oni renkontis severan skuon en 

la financoj. La elmontrado de la akcioj en 
la vendejoj ne estis tute ŝatinda pro la 

malrapida restarigo de la konfido inter la 

prizorgantoj de akcioj kaj pro la venonta 

reguligo de la dogantarifo. La procesoj de 

la naciaj kortumoj kontraŭ kelkaj plej 

grandaj trustoj malhelpas la araneojn por
la revivigo de la bonaj prezoj en la akcia 

vendado. Sed post la fiksado de la dogan

tarifo per la nova kongreso, f io plue pros

peros kaj la prunteblo: i to povos a ntai- 

rigardi la situacion kun pli firma forteco.
La mono ŝparita de la laboristoj eslas 

multe konservata en la sennombraj ban
koj por proeentodono, kiuj formas sen- 

danĝeran aron de institucioj por la kolek

tado de la sparoj de {'popolamaso. La kon

diĉo de la grandaj bankoj kaj tiuspecaj 

financaj institucioj ankaŭ trovigas en be 

naj cirkonstancoj. La kreskanta pligrandi

go de la ekspluatado on terbienoj e; tas 
speciale notinda pro lio ke la procen(odo

nado povas regule esti farata de la bankoj, 

kiuj pruntedonas akceptante kiel garan

t i a j n  hipotekojn sur terpropruloj ans
tataŭ trogranda akceptado de akcioj en la 

fervojaj kompanioj kaj aliaj fortegaj kor

poracioj. La bankfirmoj de \Yall Street 
estas tute konataj tra la mondo financa en 

Nov- Jorko, Londono, Parizo, Bei lino, 
k. t. p. La sistemo de la kreditoj estas en 

bona funkciado kaj la ĉcksistemo daŭras 

plenumi Ia pagpromesojn dela girantaj. La 
rimedo por la tuja pruntedonado de la 

mono favorigas la akcelon de la prospe
reco kaj harmonio.

Iai doganoj:

La plej diskutata problemo eslas hodiaŭ 
la dogantarifo. Du principoj klarigos la 

situacion: la unua estas la konstato, ke Ia 

gisnuna inklino de la regu t jro celis la kon

o j vidu Esperanto de .» novembro I!)!»!).

servon de la tarifo porla protektado de la 

enlandaj industrioj. Estas malnova rakonto 
kun moderna hodiaua signifo. Tiu ĉi pro

tektado efikos en unu periodo de nia his

torio, sed kompreneble ne tatigos por la 

novaj kondiĉoj de Tafero. Hodiaŭ estas la 

epoko por la starigo de grandaj sindika

toj kaj trustoj. La Usonaj industriaj firmoj 

suferas pro la troaltigitaj prezoj de la ne

cesaj oj. La registaro trovas, ke la trustoj 

subtenas pli grandajn prezojn por komer
cajoj vendataj al enlandaj ategantoj ol 

tiuj lastaj povas elspezi por la ateto de la 

samaj produktaj oj. Tiu ĉi kondukos al agi

tado por la rcfiksigo de la tarifo por im- 
portajoj. Oni scias, ke la inklino por la

protekcionismo estas plej ofte eraro. La pro- 
tekcionismo servas pli por la plenumo de 

la ambicio de 1’financistoj. lli vendas siajn 

p roduk to jn  pli malkare en aliaj landoj 

ol en Usono mem. Tiu ĉi perfideco sigelis la 
sorton de la protekcionismo en Usono, La 

nekorporacia^ industrioj aplaŭdos la san

gon farotan en la impostaro ĉar gi pro
mesas pli facilan interrilaton por la reci

proka utilo de la diversnaciaj komercistoj, 
f-a jam ekzistantaj impostoj sur sennom

braj produktadoj fabrikitaj en Europo estas 

nuligataj kaj la kondiĉo de libera komer

cado ostos atingata. Oni povas konsideri 
la enkondukon de la nova tarifo pri im

portaj oj kiel cciiajon kaj ŝatindan progre

son por la plivastigo de la internacia ko
merco.

Komercaj organizajo] :

f-a organizo kaj asociigo por solidareco 

estas bone sentata de la Usona registaro. 

Unu et la grandaj fakoj de la registaro 
eslas la organizo de la fako laboro kaj ko

merco en NVashington. Titi ĉi organizajo 
ekzistas por la plibonigo de la komercaj 

kondicoj en tiu j landopartoj, (‘li iniciatas 

tre gravajn servojn, ('li kolektas ĉiujn sta

tistikojn pri la movado da la import- kaj 

eksportaĵoj; ĝi arangas ĉiujn rimedojn pot

la enkonduko de novaj industrioj kaj ko

mercoj, (.i forsendas al fremdlando komer

cistojn por studadi lo kondicoj n de la en
landa industrio. Tiu ĉi organizajo havas 

tre bonan bibliotekon kun tiu j verkoj pri 

komerco, industrio, ekonomio, maraferoj, 
('‘.iujare ĝi pli kaj pli prosperas.

Maraferoj:

Ni nun aludu pri Ia Alikonstruo on la 

l indo. Oni no devas forgesi, ke la Usonaj 

industriistoj ne interesigis pri la altigo do 

la nacia komerca si pa ro. La kauzo trovigas 

on la granda periodo de la enlanda plibo
nigado, kiu sekvis la secesian militon. La 

grandaj Europaj landoj, havantaj komerc- 

ŝ i poj n, forportas la komercejojn eksporti
tajn i-i la lando, Angl ujo, (■ermanujo, Ita

lujo gajnis grandan komercan aktivecon 

per sia interrilatado kun Usono. Ilodiaŭ la 

generala kondiĉo eslas nur malmulte San

gita ; la rezultato estas, ke la plej multaj 

enlandaj fabrikajoj estas transportataj sur 
alinaciaj fii jioj. La Alikonstruo ne pligra

vigas, kvankam la problemo estas nun dis

kutata de ia financistoj. Fakte, la Europa

noj tiel progresis en tiu fako, ke Usonanoj 

jam ne esperas havi superecon rilate al ili. 

Tamen bona komenco eslis farita por la 

konstruo de ŝipoj en Usono por transporti 
Usonajn produktadojn sur Usonaj ŝipoj.

La legoj:

Pri la tendenco de la Stataj legfaranloj 

rilate al industrioj, maraferoj, k. t. p. oi i 

povus rimarki tre mulle. Estante advokato 

nii povas detale pritrakti pri tio ĉi. Sed cii 

kelkaj linioj la situacio klarigos.'La nacia 

registaro alprenis novajn logojn pri pro

ceduro, bankroto, bankoj. La Statoj havan

taj sendependajn legofarantarojn ankaŭ 
multe I ego fa ras por komercaj kaj indus

triaj aferoj, sed scii iu rapideco. Multaj 

legoj pritraktas Ia konservadon de la en
landaj fortoj, pri ari aroj, k. t. p. Inter

konsento kun Meksikio kaj Kanado estis 

farita por la konservado de Ia naturaj far

toj kaj lokoj kontraŭ la troa ekspluatado 

de senpenaj industriistoj. En kelkaj Statoj 

oni klopodos por la starigo de asekuraj

oficejoj en la bankoj. Tio ĉi estas farata 

speciale por la profito de la malriĉularo. 

Sajnas, ke la penado prosperas. Laŭ la na

cia konstitucio la reguligo de la komerco 

inter kaj lra la diversaj Statoj apartenas 

nur al la nacia legofarantaro, ne al la Sta
toj.

La komercistoj de la grandaj urboj estas 
forte kunligataj por la efektivigo de ener

giaj entreprenoj. En la plej multaj lokoj 

trovigas komercaj Cambroj. Inter iii estas 
sentata forta spirito de solidareco. La es

traroj starigas oftajn kunvenojn, ĉe kiuj 

lertaj paroladoj trovigas kaj ĉiel penas 

pligrandigi la komercon de sia loko. Tre 
grava estas ankaŭ la nacia asocio de la 

« kreditlin io j », kiuj penas krei inter 
milo de firmoj komercan fortikan soli

darecon de interesoj. La lokaj Cambroj 

multe helpas por la kunlaborado de la 

nacia kun la komunuma aŭtoritato. Tiuj 

t i fortaj asocioj estasla gvardio de Ia por
dejoj al la enlanda komerco.

La fremda komerco :

La eksportaĵoj kaj importajoj de la fremd

landanoj estas hodiaŭ pligrandigitaj. La 

plialtigo de la fremda komerco estas ŝul- 

data precipe al la pli bonaj studoj de la 

komercaj kondiĉoj fremdlande. La sen

dejoj de Eŭropo al Usono ankaŭ plimul
tigas. Oni devas tie ĉi konstati, ke la si

tuacio de la akciaj vendejoj estas bona. 

Multegaj fremdlandanoj posedas akciojn 

on la grandaj Usonoj korporacioj. La Uso

naj financistoj reprezentataj en aliaj landoj 

estas ankaŭ multe okupataj por la vendo 

de la akcioj en Eŭropo. Kelkaj Europanoj 
havas grandan intereson por Ia nuntempa 

diskuto de la dogantarifo pri importajoj 

kaj multaj aliaj informigas, pri la stato de 
la Usonaj aferoj, semajnon post semajno. 

La akcioj de la grandaj akciaj korporacioj 

se r ia lo  eslas Ire Sangemaj. La lasttempa 

decido de la Stala trusto malaltigi la pre
zojn de la fabrikajoj el Stato sendube 

malkontentigos la sennombrajn fremdajn 

akciulojn. Tamen tio ĉi estas nur ekzemplo 
de la troaj privilegioj de la trustoj.

La reklamo :

La Usonanoj estas bonaj reklamistoj. La 

grandaj firmoj, kiel en Eŭropo, ĉiutage 
plenigas la jurnalaron per Ia reklamaj li

teraturajoj. La ĉiumonataj revuoj estas lute 

plenigataj por ilustraĵoj anoncantaj novajn 
produktajojn. I j i la elektraj subteraj 

fervojoj oni trovas lignajn surskribaj oj n, 

kiuj per grandaj literoj kaj belaj ilustradoj 

anoncas pri tiaj fabrikajoj sub la suno. 

Nenia ekvidebla loko estas ŝparata. Ĉio 

venas al la atento de la agento de la rcklam- 

kompanio. La melodoj de la reklamado 
estas tute originalaj kaj insistemaj. Tia 

senlaca lerta reklamo, kiu trovigas sur 

jurnaloj, libroj, revuoj, k. t. p. estas signo 
de komerca prospereco.

W. E. Bvff (Del. U. E. A.)
( Daurigota)

Pelerburgo, sukcese uzis la servojn de U. Ii. A. 
dum siaj vojagoj.

Dankoj. — Sro I I .  Hodler, direktoro de 

Esperanto, ne povante individue tion fari tut
kore dankas ĉiujn samideanojn, kiuj sendis al 

li atestojn de simpatio, okaze de la familia fu
nebro, kiu lin trafis.

Jub ileo  de D r<* Zamenhof. — Okaze de

Ia .hV* datreveno de la naskigtago de nia majs
tro, multaj grupoj organizis festojn por Ka ho

noro. Ku Varsovio i siis ricevitaj mui aj gratulaj 
telegramoj kaj leteroj.

Pro troa materialo ni estas devigataj prok
rasti £is |a proksima N* nian rubrikon « Espe
ra n t iaj informoj ».

T R A  L A  IM O N D O

A pud  la r iv e ro j W harfe  kaj A ire, en Yorkshire (Anglujo)

La loko priparolata en tiu ĉi artikoleto 

kuŝas en la okcidenta fianko de Ia graf

lando « Vorkshirc » (Jorkŝir) Anglujo. Jor- 
kŝiranoj iie senkaŭze, fieras pri siaj bolaj 

valoj, Warfe (ŭarf), kaj Aire (or). listas ja 

aliaj riveretoj en la sania graflando, kies 

valojn, espereble, oni priskribos on aliaj 

artikoloj, sed la \Yarfe konsentite superas 
ilin ĉiujn.

La plej oportuna rimedo por atingi, de

la kontinento Europa, la priskribotan 
distrikton estas laŭ Zeebrigge kaj linii, aŭ 

Antverpen kaj Goole. En ambaŭ cititaj an

glaj urboj la vizitanto trovos grupon espe
rantistan. Veninte cii Anglujon oni povos 

vagonare iri al l.eeils, malpura, preskaŭ 

nigra industria urbo, en kiu, tamen, oni 

trovos viglajn blankulajn gesamideanojn. 

Bradford, Ilarrogate, Keighley kaj Shiplev 

estas apudaj urboj kios esperantistaj gru-

loko kie kolosa roko fendigis, kaj de kiu 

pentrajo verkita de James \Vard ILA. nun 

trovigas en la galerio de Brita Arto (Tate 
Galerio) en Londono.

nestas ankoraŭ notindaj la du erikejoj 
plej amataj de la skribanto. Unu sin trovas 

inter Ilklev, en la valo de \Varfe, kaj Shi
plev, en la valo de la Aire, kiun oni povus 

transmari en la daŭro tle du-tri horoj. La 

fresa aero portanta la odoron de eriko 

kaj feliko, kiun oni enspirus, la belaj vi
dajoj, la graciaj konturoj de la ĉirkaŭaj 

montoj kiujn oni rigardus, estas bonega 
rekompenco pro la promeno.

La alia erikejo, certe trovinda, estas no
mita Heather Glen kaj gi» oni trovos ne 

malproksime de Binglev, Ia plej bela vi

lago apud la rivero Dire. En la ĉirkaŭajo
de tiu Ol vilago sin trovas arbaretoj mirin

de belaj, kaj la erikejo aspektas tiel d i

verskolore kaj en la somero donas molajn 

ripozejojn nome egalecajn. Tial ekskur

sonta Halucinanta eksakigu vestojn prok

siman someron kaj venu al la valoj ka 
montetoj amataj de

Eti wa rci P a h k e r .

L a  O f ic ia la  J a r l ib r o  de  U . E. 

e s ta s  necesega  a l  ĉ iu j  E s 

p e r a n t ia n o j .  P re zo  : 0 .30  S.

Ce la Fervojistoj
EN BA R CELO N O

poj bonvenus alilandulojn kaj de kio la 

vojagonto facile komencus guindan eks
kurson on Ia flororiĉajn valojn aŭ sur la 

montetojn de kies suproj oni rigardas 

pejzagojn el la plej bolaj el tuta Anglujo.

La vagonaro (M. B.) kondukos vin al 

Grassington, bona hotelo eslas — Old Hall 
Inii, Threshficld — kie vi trovos « Onklon 

Kohorton » (fama tra Britujo kaj Ameriko)

ESPERANTIA VIVO
Naskigo. — Je la IS" de Nov» Ce 7 Wel- 

bury, Dr ve, Bradford (Anglolando) al Ges-roj 

A. Tuke Pricstman naskigis filino (Esp-anino 
'Cl. 81. .‘IS ) (lia unua kotizajo estas jam rice

vita de Ia loka Delegito, kiu povas certigi ke 

vigle, se ne lerte, ŝi parolas lingvon interna
cian !

Morto. — Ni kun beda Tiro eksciis la mar
ton de General-.Majoro Cox, kiu estis nia unua 
Delegito en Londono kaj estis bone kanata en 
l i Angla Esperantistaro kiel fervora samideano. 
Iliajn simpatiojn al lia familio.

Translokigoj. N. P. EvstifejefT lo-
>s nun en Peteri)urgo  ̂H. Ov9a I., d. 2S, loĝ. 

i. I ). — Sr° lleydweiller, Del. en Hostock, 

uni kelka tempo ne logas en tiu urbo. — S'*o 

Paxlon, bonfaranta membro de I ’. E. A. trans

logigis en insulo \Vight, kie Ii estos Dri.

Vojagoj. — Sroj Clark, Esp-iano de \Vel- 

iington (Sud-Afriko), kaj Wirenius, Esp-iano de

I • i

bonan malgajon kaj komfortan liton. Ne 
estas vagonaroj kiuj kondukos vin supren 

sur la montoj tie ĉi, tial, levigi! frue en la

mateno kaj seron lokon sur la poŝtĉaro 

(veturilo kiu disliveras leterojn k. t. p.) 

Por tiu ĉi lasta vi povos malkare veturi tra 

la liloj bolaj partoj do la distriko gis Buek- 
den (Bukden, hejmo de kapreoloj). Apud 

Buckden la rivero preterpasas grandajn 
montarbarojn, kaj, se la vojaganto havas 
lertajn okulojn li vidus kapreolojn inter 
la arboj kaj se Ii scius la gustan lokon, li 

povus nudigi duoblan dion cl inter Ia 

montoj. Kcttlewell (Koflŭel) sin kaŝas sub 

grandega \Vernside (ŭernsajd) kaj ne mal
proksime de tiu vilago trovigas Kilnsev 
O ng  (kihisi krag) kalkŝtona krutajo kiu 

bone pruvas ke tiu ĉi parto de nia lando 
antaŭ jarcentoj kuŝis sub la maro. Baldaŭ 

nia amata pro la eriko brunkolore aspek

tanta \Vharfe murmuretas al la ridetantaj 

diverskoloraj belaj floroj, kiuj kovras Ia 

bordojn ambaŭflanke de Grassington gis 
Bolton. Inter la du laste nomitaj vilagoj 
estas notindaj Burnsall, la juvelo el la ju 

veloj tle \Varfe. Appletree\vick (Ap’llri\vik) 

kaj Bardon. Amantoj do Ia grimpado clĉer- 

P ii s grandan plezuron cl la supren iro al 

la « suproj » de la montoj inter la valoj, 

\Varfe kaj Airo. Do Threshficld oni povas 

transiri Ia herbejojn kaj erikejojn al Mal
fian kie komencas liui unu el Ia fontoj de 

la rivero Aire. Apude estas Gordale Scar,

La uuua kunsido, okazis I.. 7"» de Septembro, 
(-.eestantoj U ; inter kiuj ;

T» Francaj : S-roj Ausscnac, Bolande, Bon- 
t mi*, Meunier, Hobia.

1 Anglo : S-ro Freemansh, \V. Crafts.

2 Germanoj : S-roj Enzsl, f»etzold.
I Austro : S ro Se (nva r/.

I Dano : S-ro llinrichsen.
I Huso : S-ro Sandecki.

Oai elektis kiel prezidanto S-roj Herende, el

\ illcneuvt-S.-G. k;.j kiel sekretario S-ro Lion- 
temps, el Parennes.

S-ro L5erlai.de dankas la ĉeeslantojn kaj sendas 
karan saluton al nia kara majslro D-ro Za

menhof, kies genio permesas al la fervojistoj,

de malsamaj nacioj, kunveni en Barcelono. Li 
dankas ankaŭ la komitaton de la Va .,or ||a 
kara akcepto.

Poste, la Internacia asocia de la esperancaj
fervojistoj, (r A K F), estas starigita kun la 
sekvantaj celoj :

1« Propagandi Esperanton «le D-ro Zamenhof 
interla fervojistoj de ĉiuj landoj; 2° Stari-! 

specialan profesian vortareton kiu post gia 

plena ellaboro csU.s eldonaj de la asocio ; ;> Ku

i r ig i  interŝangojn de profesiaj ideoj inicr 

homoj de sama metio sed de malsama nacio; 
i» K kloni Ciujare adresaron de la esperanlistaj 

fervojistoj ; 5° Faciligi interŜang .n de infanoj > 

de fervojistoj dum la libertempoj ; 6° Kuracigi 

ta societanojn ĉeesli la espera n I istajn kongre
sojn faciligante la vojarojn. °

Pro la k I isa joj ni tre ke re d inkas al S-ro 

I .  Tliroup, Carlee Hd-Bradford, kies anlgla 

gvidlibro de norda Andujo estas Ire rekomen
dinda kaj kostas n o- Sd.., afrankite.

Informojn pri vojagoj liveras Hailvay C. Goole, 
S-roj Aug. Ii u le ke k i j C. Zeebrugge (Juaj-; aŭ 
ĉcfjiasageragento N. li. H. York, Anglujo.

La doa kunsido okazis la 8"" de septembro, 
S-ro Berla nde prezidis :

La ^eestantoj decidis:

La ĉiuj a ra kotizajo estas i|2 Sin. ; post ens- 

kribro la societano ricevos membran karion 

kiu enhavos foi-.grafajon de la posedanto.

Por la jaro 1910«, oni dekli*: S-ron Bolande 

(el Francujo), kiel prezidanto : S-rojn VVellars 
(el Usono) ka j Sdmarz (el A (Urujo), kiel vic

prezidantoj ; S-ro Bontenas (el Francaj®) kiel 

sekretario kasisto ; S-ro Sandecki (el Hiismo) 
kiel helpsekretario.

Poste oni elektis la naciajn delegitojn :

Ameriko : S-ro VVellars ; AŬstrujo-Hunga- 
rujo: S-roj Sclmarz kaj Sackmaŭer; Danujo : 

Ilinrichsen ; Francujo: S-roj Meunier, Pil,n ; 

Germanujo: S-roj Engst, Petzold, Sommet ; 
Granda Britujo : S-roj Hart, Cuthbertb Bero

man ; Holandujo : S-ro Jaussen ; Busujo:
Woje.howski, Sandecki; Svedojo : Prieur.
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LA KATO
de Dro J ohano  RAJBERTI

Kiam iu homo farigas fama pro potenca 

individueco de karaktero aŭ do genio, nii 

inklinigas, eĉ ne volonte, konsideri, kia 
estas la besto al kiu li pli multe similas. 

Kaj tio pro ia konvinko, ke vora origina

leco estas la eco ekskluziva de 1'bestoj, 

dum la homoj, tiu pli, tiu ĉi malpli, estas 
ciuj imitantoj.

('.iuj homoj forprenitaj do la naturo kaj 

metitaj sub la jugon de 1’sociaj interkon
sentoj, devas perforto enpuŝi on la kapon 

disciplinojn, havas devigajn ekzemplojn 
al kiuj ili allii rigu, antaŭstarigitajn vojojn 

por sekvi; unuvorte ili nur imitas kaj ko

pias ; kaj la pli malbona estas ke la kopioj 

rezultas malbelaj kaj mizeraj liro Ia San

c e c o  de 1’kriterio kaj pro la senĉesa bata
lado de la kontraŭaj pasioj.

Sed la bestoj, gvidataj tlo 1'kutima ins
tinkto, kaj en povo do l natura sprito, ha

vas kutimojn kaj morojn tre fortigitajn, 

firmajn, konstantajn; ili estas eterne egalaj 

al si mem dank’al povo propra kaj en

naska, sen modeloj, sen antaŭjugoj, sen la 
oraroj de la edukado.

La poetoj, la filozofoj, Ia kleruloj de 
t iuj nacioj, eĉ ĉiuj nacioj amase, pruvas 

ĉi tiun veron; ĉar, el la komparoj de la 

epopeo gis la proverboj de 1'popolo, ni 

observas sencesan komparadon de Ia ho

moj kim Ia bestoj kiel iuiitaĵojn kun la
originalo.

So ni havas malspritan genion, oni no

mas nin bovoj ; se malpuraj kaj nesociete

maj, ursoj; se malkleruloj, azenoj. Kiu ri

d e tas  la paroladojn de iu estas papago; 

kiu reproduktas la agojn de alia persono 
estas simio; kiu praktikas ioni da procen
tego por helpi la malesperuloj!! estas hi

rudo. Ĉu vi superas malatenton? Oni vin 

nomas otuso, ĉu  vi havas ĉiujn kolorojn? 

Oni vin vokas kameleono, ("'.u vi estas 

ruza? Ho kia vulpo I ĉu vi eslas mange- 
gema? Ilo kia lupo ! Ho kia talpo, se vi ne 

vidas la ajojn pli klarajn, llo kia mulo! se 

vi estas obstina; lio kia gufo! se vi mala

megas la lumon de 1'vcro. La virino ekko

lerema kaj vengcma estas viperino, la 

malkonstanta estas papilio, paserino aŭ 

strigino, la koketulino; kaj liuj kiuj fal;,s 
sub Siajn logajojn eslas merloj.

Sed ĉi tie, iu rimarkigos, oni priparolas 

nur pTi malvirtaj ecoj !

Ho, guste en la virtoj, la homo estas pre

cipe besteca ; liai ke la plej alta grado de 

Flando, eĉ do mateino estas signifio ke li 
imitas iun boston.

La forto kun grandanimeco (kaj eĉ sen 

ĝi) havas eternan modelon en la leono. 

La fideleco kaj amikeco havas kiel neevi
teblan tipon la hundon, kiu de nekalkule

blaj jarcentoj estas la arkada penseto de 

ĉiuj skulptiloj aŭ skulptistoj. La karese

maj geamantoj estas kolomboj; la altegaj 

geniuloj agloj; la bonaj poetoj, cignoj. 

Kiu havas akra la spri fakulon, estas 
komparata al la linko; la homo dopam 

ina honorigas de la titolo Salido; kiu Spu

ras por Ia estontaj bezonoj estas antaŭ- 

zorganta kiel formiko; Ia eklektiko mem 

estas abelo kiu sut as la plej bonon de Ciu 

lloro. Konklude, mi Satas bravulon, kiu 

estas kapabla trovi unu homon kiu laŭ 

bono aŭ laŭ malbono iie similos almenaŭ 

al tri aŭ kvar bestoj. Estas ja prave kredi 
ke Ia homo estis nomita rego de 1’bestoj 

por lio ke li scias resumi en si la virtojn 

dissemitajn en Ia bosta regno.

Sed tie enciklopedia kapableco estas 
efektive tia,kia elprenas de la homa speco 

ĉian gloron de originaleco. Sajnas do al 

nii ke kia ajn volas deziri tian laudon de

vus sin liniigi je la imitado de sola tipo, 

nome do sola besto, por farigi almenaŭ io 

markita kaj difinebla. Ne cl lio ĉi nii 

volus ne senteme konkludi ke iuj ne po

vus esli samtempe kaj samloke rampuloj 
nii falkoj, Safoj aŭ lupoj, kunikloj kaj leo

noj, laŭ 11 reguloj de la singardemo : Ilo 

lute nei Konsentite oii specialaj oportu

noj, profili la allogajn kaj diversajn lecio

nojn do la tuta vivanta naturo, nii diras 

en la ordinaraj fazoj de la vivo konve

nas sin unuformigi al sola modelo. Kaj kiu 

gi ostos? Se estas vore ke klereco kaj fo

liio  devas formi la celon tle ĉiu homa 

agado, nia tipo devas esti la kato : ĉar la 

kato el tiu j bestoj eslas la plej klera 

kaj por necesa konsekvenco la plej feliĉa: 

ĉar ni lernis en la lernejoj ke nur el la 
klereco devenas la foliĉo.

Kaj jen kion nii ekpruvos se vi min ho
noros per afabla atento. Se aliflanke al la 

sagaculoj Sajnos tro granda la evidenteco 

de mia pruvotaĵo por bezoni pruvojn, ni 
pensu ĉeesli la solenan revengon de la 

famo de 1'kato, malprave insultita de mal

novaj a n lauj ugoj kaj de neplenaj observoj, 

rili ĉi verko ne eslos malinda je nia filo

zofi;! jnrccnto tule celanta elradikigi mal- 

novnjn erarojn, ŝali la meritojn kaj la re
putaciojn, repaki per marmoraj monu

mentoj la nedankemon de Ia pasintaj ge
neracioj : kaj ĉio lio Ci laŭ Ia lumoj de la 

moderna akravida kritiko kiu same kici 

lorno, grandigas la homojn grandajn, L a 

maniere ke oni observas je unu aŭ je alia 
fianko.

Kaj ci, besto gracia kaj bona, genuigu 

mian diron : prezentu cin antaŭ mian 

memoron en ia multforma ekzorcado de 
ciaj talentoj, en malfacilaj taskoj de cia 

prudentojn la dolĉaj ekstazoj tle ciaj mal

laboro) : tial ke inspirita per la nova kle

reco de rionio, mi plenumos verkon indan 
je ia epoko kaj indogan je 1'itala literaturo.

Malbonaj kondiĉoj de l idiaj bestoj kompare
kni i la Kato 

La bestoj estas en libereca stato aŭ ili

| falas sub la homan povon. En Ia unua cir

konstanco ili suferas milojn da senigoj kaj 

dangeroj pro manko da nutrajoj, malmil
deco de sezonoj, pro mortigaj bataladoj 

kun aliaj specoj. Se konlraŭe ili falas sub 
la regadon de la homo, eĉ tiuj kiuj taŭ- 

gante por liaj komforto kaj plezuroj, 

estas vivtenataj kaj konservataj en pros

pero, pagas la profiton de tiu protekto 

por la neevitebla severeco de la skla

veco. Ho, papago, ci guas famon de altega 

talento dank’al virto ripeti Ia vortojn ne 

ilin komprenante, preskaŭ sanie kiel la 
pli multo de la homoj kiuj diras Ia aferojn 

por la sola motivo ke ili aŭdis diri ilin kaj 

pacientas, fanatikigas, kaj militas por 

principoj pri kiuj ili neniam zorgis ekza

meni la signifon, (.i ja cstos aĉctita 

altpreze, admirita, dorlotita, traktita per 
migdaloj, konfitajoj : sed ĉio tio Ci en 

•kago aŭ alligita al paliso dum la tuta vivo: 
eĉ tute neutiligita por la altega rimedo de 

la flugiloj. Ho, simio, ĉar ci eslas pro la 

ŝajno kaj pro la movadoj malbelega 

karikaturo de la homa speco, ci estos 

dezirata en la ĉambrcgoj de l’riĉuloj kaj 

admirita en la strataĉoj. Sed enla unuaj, 

Ia dorloto ju de )'mastrai postsekvos la 

mokoj kaj la insultoj de la servistaro, la 

mallongajn kaj suprajajn ncplenajn ainika- 

jojn postsekvos longaj malatentoj kajla for
gesoj : tute sanie kiel okazas al la mal
granduloj ki-uj sin dedicas al granduloj.

'I ra la placoj ci estos la Taglioni kaj la 

Cerrito de la popolaĉo; kaj se ci ne supe
ros tiajn diajn virinojn pro la ĉarmo kaj 

Ia gracio, certe t i ilin venkos pro la forto 

kaj la facilmoveco; sed Interŝanĝe de la 
trezoroj kaj de 1’apoteozo, ci ricevos ri

dadojn kaj vipadojn aŭ vipbatojn kaj mal
multe da malbona pano; ĉie ligita por 

mallongo Ceno kaj punita pro ĉiu malres

pekta faro kaj et- malhelpita on la amoj 
kiuj estas cia pli grava pasio. Do nii de

mandas : kia mizera vivo estas la cia.

llo, hundo, so oi estas el nobla raso kaj 

cl la plej felicaj, ci havos delikatajn tapi-

ŝojn, fra n dajoj n, sufiĉegecon da dorlotoj, 

tian ke konsuiniĝos pro envio la adoran

toj de cia mastrino. Laŭ la sezonoj ci

estoslavita, kombita, tondita, varmigita. Ci
iros al la bulvardo kaj al la kampardomo 

en kaleŝo. La kuracistoj ne malsatos havi 
konsiligon pri cia multvalora sano; kaj se 

ci perdigos aŭ ci estos Stelita, la plej bona 
literaturisto akceptita ĉe la nobela mon

golano (kaj ankoraŭ oni dubas Cu Ia lite

raturo en Italujo havas ian mision) devos 

verki por Ia gazetoj, avizon kiu priskribos 

tiajn belaĵojn kaj promesos malavaran 

premion al kiu cin reportos. Sed bone 

atentu, ĉar meze de tiom tia komfortoj kaj 

tiom da gloro, okazos al ci ricevi piedfra

pojn, kiam ci trovigos sola kune kun mal

gentila servisto; atentu, ke se jiro tro da 
konfido oi ku ra go s promeni iomete en la 

urbo son kolumo, oi povas tuj perdi la vi
von; sed pripensu lte alvenos Ia kutimo 

surmeti al t i husumon kiu ne eĉ lasos al 

ci flari ciajn negocojn; pripensu ko se ci 

punos por mordo iun impertinentulon kiu 
estis incitinta cin aŭ tirinta cian voston 

pii ol Cia diskreteco, ci estos laŭlege per

sekutita kaj eĉ mortpunita kvazaŭ besto 
dangera kaj suspektita je hidrofobio.

Kaj ci, ho Cevalo, ci ho azeno, ci mulo, 

ci bovo, diru vi Ciuj kiom da penoj kaj 

batoj vero bestaj vi devas suferi por ricevi 
ioni da fojno kiu vin vivtenas, kaj ioni da 

tegmentajn kiu vin Simias tlo la malbona 
vetero I Kaj sanie estu dirite pri la plej 
granda parto de la bestoj.

Sed la kato I Ho, la kato sciis elekti Ia 
lokon kiel eblo plej bonan, en la naturhis
torio. Gi tiel bone lokigis mezo de la plej 

delikata civilizacio kaj de la plej sovaga 

sendependeco, ke gi prenas ĉion bonan 
kaj evitas cion malbonan de la du statoj. 

Pri tio Sajnas ui ini ke ĝi renligis kaj mon

tris al la mondo jam do la komenco de la 

jarcentoj, la grandan teorion de la ĝuŝta 

mezo, iiri kies elpenso fanfaronas, la 
modernaj politikistoj, teorio, kiu neniam 

estas tiel bone aplikita kiel cii la malfaci

lega kaj altega arto gui la vivon. Ja ni 
vidu nun, nian horon en agado.

I rad. A. T e l l i n i .

(Daurigota).

Aia Felietono
J O H A N O  R A J B E R T I

Jon k. Ikaj notoj pri la vivo kaj verkoj de Ia 
aŭtoro, kies verkon ni nun publikigas:

Haj beri i naskigis en Milano la de aprilo 

ISO.-. I-i ekzercis la kuracarton en Monza unue 

kiel («efkuracisto en la hospitalo, poste havis la 

oficon de direktoro en la sama instituto, kiun li 

konservis gis la morto (9-12-1861). Jen la Iisto 
de liaj verkoj : Arto 1'oezia de Oracio (1836) 

L’A va reco (18.37), La fervojoj (1840), Amikeco 

kaj toleremo (1841), Antaŭparolo de miaj
estontaj verkoj (1838). La popolado kaj la me

decino (1840). La invitado, klarigita al la po
polo (18Ĵ0-."d), La kompatinda Pili (1852) Vojago 

«'e ignoranto aŭ recepta por la hipokondriuloj 

(IS >7). Fine, la Kato (1846), kiu estas lia 

CefverkoJva^cutena^ Ia saliron de la egoismo.

Haj beri i havas fizionomion tule propran. La 
severeco de la filozofo estas tute kasita de la 

viveco kaj spriteco de Ia Serco. La verketo mon
tras tian profundan konon de la homa koro 

observita en giaj senfalaj fazoj, disvolvita en 

giaj plej malgrandaj faldoj, elsegita en , Iej 
ka Si taj anguloj sub la simbolo de la kato. Li 

estis humoristo kiu similas al neniu alia ; karak
tero de lia stilo eslas seneco de galo kaj de 

avideco. Li uzas la paradokson kun spriteco kaj 
naiveco tiel klera, ke oni devas esti tre atentaj 

por ue ne ekmordi la fiŝhokon de li jetita antaŭ 

la leganto. Lia preferata armilo eslas la sofismo, 
sed tiom vua hta kiom eslas elde mallumigi 
helan veron per la pi -j arti ika mensogo.

A. T,
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OFICIA LA IM FORMIL O

A D M IN IS T R A  F A K O

Prezo de Ici Oficialaj eldonajoj de U. E. A. 

La prezo de Ia oficialaj eldonajoj de 

U. E. A. kaj la rabato konsentata al la Esp.- 

Oficejoj kaj Delegitoj por IKIO estis fiksi 

taj kiel sekvas :

Oficiala Jarlibro. 30 Sii. Rabato : De o ĝis 

ekzempl. IO % .
De ‘ili ĝis ekzempl. 15 " o. Pli ol .'»0 ek

zempl. 20 °/a.
Oficiala insigno. 3'.» Sd. Rabato : De ."i ĝis 

IO ekzempl. IO %.
De l i  gis 50 ekzempl. 15 n/o pli ol 50 

ekzempl. 20 %>.
Oficiala Leterpapero. 100 folioj : 75 Sd. Ra

bato : De 500 folioj IO »/„.
Oficialaj Kovertoj. 100 kovert : IJO Sd. Ra

bato : De 500 kovertoj IO %.
O/icialuj Poŝtkartoj. 10(1 kartoj : lo  Sd. Ra

bato : De 500 kartoj IO %.
Oficialaj Markoj. IO markoj : Sd. Rabato : 

De IOI» markoj 15 %•
Universala Esperanto-Asocio (Propaganda 

broŝuro pri Aia celo, organizo k. t. p. 

en esperanta kaj diversaj naciaj lingvoj. 

Necesega por ĉiu propagandisto).
IO ekzempl. 'en kiu ajn lingvo): 20 Sd. 

Rabato ; De 500 ekzempl. IO "/o.

Ni forsendas la mendojn laŭ la supre 

montrita tarifo afrankite en ĉiujn landojn. 
Rekomendita sendado je la kostoj de la 

mendinto. La supraj prezoj kaj rabatoj 

estas aplikataj tuj post la I" januaro 1910,

Jura Konsilantaro.

La Administra fako de U. E. A. decidis 

aldoni al si specialan Juran Konsilantaron, 

kiu konsistos el unu reprezentanto por ĉiu 
regno, t. e. landohavanta propran legaron. 
La tasko de ĉiu jura konsilanto konsistos 

en tio ke li respondos kiel eble plej aku
rate ĉiujn demandojn pri juraj aferoj de 

generala intereso, kiuj rilatos al lia propra 

regno, kondiĉe ke ili estu redaktataj Es

perante kaj estu komunikataj ee la Admi

nistra fako de U. E. A., ĉu en sia propra 

nomo, ĉu en la nomo de la Esperantiaj 

Entreprenoj kaj Asocioj, kaj la Juraj kon

silantoj de la aliaj regnoj. La demandoj 
koncernantaj pure personaj interesojn ne 

estos respondataj. La respondoj al la in
formpetoj estas farataj sen respondeco 

kaj havas nur konsilan karakteron.

Lastatempe la Administra fako sendis al 

la interesatoj cirkulero-lcteron por la 
formado de tiu konsilantaro. La nomoj de 
la respondintoj aperos en proksima N".

Oficiala Tradukistara.

En la celo utili al siaj membroj kaj spe

ciale al la Del. kaj Esp .-iaj entreprenoj U. E. 
A. decidis aldoni al si oficialan tradukista- 

ron, kiu.por ĉiu lingvokodo konsistos el 
unu tradukisto, elektata de la Administra 

fako.
La tasko de ĉiu tradukisto estos jena :
1« Li tradukos el Esperanto en nacian 

lingvon ĉiujn cirkulerojn, artikolojn, avi

zojn, k. t. p., kiujn sendos la oficejo de 

U. E. A. aŭ la Del.; 2« Li tradukos Espe

ranton el nacia lingvo la prospektojn, pre
zarojn, cirkulerojn, kiuj estos komunika

taj al li de Esperantia entrepreno, ĉu <li- 

rekte, ĉu per konsulo, ĉu per la centra 

oficejo de U. E. A.
Cirkulero jus estis forsendita de la Admi

nistri fako al la interesatoj porla formado 
de tiu Tradukistara. La nomoj de la res

pondintoj aperos en proksima N".

Kovaj Delegitoj.

("lis la IO decembro estis elektitaj la jenaj 

Delegitoj :

R b a l a b v  (Victoria, Aŭstralio). — S-ro C. 

Jenkin.
B l a i r  (Nebraska, Usono). - S-ro P, Chas 

Lang.

B o r g a  (Finlando). — S-ro A. -Backman 

(Gvmnasŭgrsend, 4).

B r a g a  (Portugalino). — S-ro A. Fontes 
(rua Nova).

B u n d a b e r g  (Aŭstralio). —  S-ro C.-N. Lo- 

vejov (r/n Hunter).
Ĉ a s l a v  (Bohemujo). —  S-ro F. Skrivanek.

Oiikltkmiam (Anglujo). — S-ro A. Kenjon 

(Oscarvville, Haywards R11).

C h r i s t i  v m a  (Norvegino). —  S-ro Klingen- 

berg (Dahls Gade 18).

Chi r (Svisujo). — S-ro D1-0 Capeder.

D u b n i c o  (Bulgarino). — S-ro V. K ru iii 

Mlagov.
Etolikon (Grekujoj— S-ro Giorgio Sokos 

(Sokos kaj Eftaksias).

F r e s n e s  (Noni, Francujo). — S-ro Alde- 
bert (rue de Conde, 92 bis).

Gvuĉ (Rusujo, Kostroma gub). — S-ro 

Blagonravov (Sudebnij Sledovatel).
H a s k o v o  (Bulgarujo).— S-ro 1). Mihajlov.

J o n e s  (Aŭtralio). —  S-ro Fredericksen.

L a u r e n c e  C o u n t t  (Miss, Usono). — S-ro 

Nicholas Elmer.

L i n /. (Aŭstrio). — S-ro K. Vanneck ̂ l l e r 
gasse, 12).

\V. M vit i .ano (Aŭstralio). — S-ro E.-A. 
Prvke.

Nenvpoht (\Yiglit, Anglujo). — S-ro C.-S. 
Paxton (Syffolk House, Cvppres R*1).

Pekano (Indio). — S-ro II. Vogler (S-roj 

Hŭttenbach, Bros knj O).

P o i t i e r s  (Vienne, Francujo). — S-ro M. 
Frechet (21, R*1 Bajon).

Pui s s  a l i g o n  (Herault, Francujo). — S-ro 
A. Costa.

K u s c h  l i k o n  (Zurich, Svisujo). —  F-no E. 
Stuhcr.

S c i i  l i  e r  e n  (Zurich, Svisujo). — S-ro A. 
Jolie. / #

S i e n v  (Italujo). — S-ro Carlo Monti.

Spano vi; (Germanujo). — S-ro K. Peters 
(Ne\vendorfestr. Iio). '

Townsvili e  (Aŭstralio).—  S-ro C.-S. Price 

(Insurancelo N. K. /.).

Zandvoort (Holando). — S-ro L. Olree 
(Oosterstraat).

Entute 763 lokoj.
A
SANGOJ. — Iiukarest : S-ro J. (iiuglea 

eksigis el sia posteno de Delegito. La nonio 
de la anstatauanto estos haidan konigata. 

— Carcagenle: S-ro Iranzo, Vicdel., estas 
nun Del. — Como : S-ro C. Monti ne plu 

estas Del. en Como; li farigis Del. en 

Sienna. — Ilalbersladl : S-ro H. Berthold 

(Harzstr., 14) estas Vicdel. ■— Ilamburg : 

S-ro Vogler, Del., logas nun Ilamburg, 
ABC str. 52.— Nordhausen : S-ro E. Pfoert- 
ner (Saschenherg, ol) estas nun Del. — 

Imonovi a : Pro forlokigo S-ro C. Tednian 

ne plu estas Del. — Xgi Iru : Pro forlogiĝo 

S-ro J. Luczenbacher ne plu estas Del. — 

Midhurst: S-ro Ch.-S. Paxton ne plu estus 

Del. en Midhurst; li farigis Del. en Neva

pori. — Odessa : Anstataui S-ro Ergolski, 
S-ro Vladimir Fomenko (Poĉtovy Jasĉik 
1555) estas Del. — Rosi or k : S-ro F.-A. 

Bernhof (tr. tr. 35) anstatauas dum kelka 

tempo S-ron IIeyd\veiller kiel Del. — 

Suint-Edivurds : S-ro Th. P. Lang, ne plu 

estas Del.; li farigis Del. en Blair. — 
Villemaur: S-ro Colombat (stacidomo) 

estas Vicdel. — Vindi dos! ok : La adreso de 

S-ro R.-Y. Elleder, Del., estas Orienta 

Instituto. — Waldbach : Pro forlokigo S-ro

E s p e r a n t ia j  A soc io j

K koensbri fi. — Esperan I isla grupo : P : 

II. Nusslein.
SenwEiodinz. — Esperantista Grupo; P.: 

Ed. Schulz.

Entute: IOI Esperantiaj entreprenoj; 
14 Esperantiaj Asocioj.

C i u j  g r u p o j  d e v a s  e l d o n i  G v i d f o l i o n .

A
C i u j  E s p e r a n t i a n o j  r e p a g u  s i a n  k o t i z a j o n  

p o r  1 9 1 0 .

O n i  l e g u  a t e n t e  l a  4 ;" '  p a g o n  d e  Esperanto.

C i u j  E s p e r a n t i a n o j  u z u  l a  E s p e r a n z a j n  

m a r k o j n  v e n d a t a j n  p o r  l a  o e n t r a  k a s o .

a  t  r * 1T -  P - * *  '  * m  " T - * .? •

P o r  k o n i g i  U .  E .  H .  u z u  l a  n a c i l i n g v a j n  

p r o p a g a n d i t o j n ,  (france, germane, itale, 

hispane, ruse).

Esperanto sur (a

S. Tomic ne plu estas Del.

Esperantiaj Entreprenoj
V

B .v d - R  e ic i i  e n u  a  l l . —  Fotvmarko : fo t ogra f- 

firmo, Mayerhauser, BrieHarh, K. Reich- 
enhall, Bavarujo.

B a t u . — Esperanto-Societg : P : W. Pitt; 
S : E.-K. Blackett.

G e r a . R. — Eldonejo Ernst Wucher, 

Talstr., 4.

O u d e n b u r g .  —  Esperantista grupo « Blu- 

rufa ». S : E. Rcediger.

Antaŭ ne longe mi raportis pri la fondo 

de « Varietea-Esperantista Ligo ».
Hodiaŭ mi nun jam povas rakonti pri la 

unua tutplena sukceso de nia lingvo en 
varietea teatro.

S-ro K. Sclnvarz, la fondinto kaj estrara 

membro de V. E. L., eminenta parodisto 

kaj artisto, arangis en Parizo (en Ia konata 
tutmonda varietea teatro «Folios Borderos» 

esperantan prezentadon. La sukceso estis 

tiel tutplena, ke ceeminentaj parizaj gaze
toj ne povis silenti pri tiu rimarkinda oka
zintajo kaj detale raportis pri gi.

('-erte estis la unua fojo, kiam oni parolis 
nia i esperantan lingvon sur varietea sce
nejo.

En nigraj kostumoj, ornamitaj per 52 
verdaj steloj knj steletoj — unua surprizo 
de Fpubliko — suriras niaj samideanoj 
Karl kaj Kamilo Sclnvarz la scenejon. Ili 
komencas interparoladon en kiu S-ro 
K. Scliwarz intence parolas malbone fran
can lingvon^ tiel, ke la alia, S-ro Karl 
Sclnvarz, ne povas kompreni lin kaj tial 
proponas paroli esperante. Do tiu supren
tiras la Sultrojn kaj rediras: « Ilo ! Espe
ranto ja estas sensencaĵo, neniu parolas 
esperante kaj nenii! komprenus uini » 
« Nu, ni vidu » respondis la alia kaj turni
gante al publiko li vokas per latita voco: 
« Ĉu Esperantistoj eeestas ? » « Certe ! 
Certe ! Parolu esperante ! » eksonas el 
ciuj ajn partoj de I salono knj multe da 
samideanoj, Francoj, Rusoj, (Hermanoj, 
Angloj kaj eĉ unu Brazilian© kaj unu Greko 
presentis.

Poste S-ro K. Sclnvarz grave anoncas: 
« La parodioj, kiujn ni havos la honoron 
prezenti al vi, estas la unua parodio de 
rusaj dancistoj, la dua akrobata parodio ». 
Kaj al la gojo de ^eestantaj esperantistoj 
kaj al la mirego de I alia publiko ili pre
zentis rusan dancon kaj poste jenan kan
ton :

« Dank’ al Esperanto 
*' Vin salutas ni 

Kaj per tiu bela lingvo 
Nin aplaŭdu vi ! »

Kvaronan horon poste multe de jurna
listo) intervjuis nian sinjoron Karl Sclnvarz, 
kiu kun granda gojo rakontis al ili pri la 
fondo de V. E. L., pri utilo de komuna 
interkomprenilo por la varieteanaro k. t. p. 
La sekvo estis, ke la alian tagon, kiel jam 
dirite, ciuj eminentaj parizaj gazetoj ra
portis pri ĉ i-ti u okazintajo.

Jen, kara legantaro, vi havas la unuan 
promesplenan sukceson de nia esperanta 
lingvo en la artistaro. Kaj jam hodiaŭ nii 
povas raporti, ke alia baldaŭ sekvos. Ĉar 
la fama varietea koncertkantistino Paula 
Sandei! konsentis prezenti esperantajn 
kantojn sur la scenejo. Kredeble ne estas 
necese, atentigi pri la grava signifo de 
tiaj okazintajoj por la disvastigo de nia 
esperanta lingvo. Pro tio V. E. L. esperas^

ke al esperantistaro helpos al n i; — kia
maniere, mi ja klarigis en la aperinta arti
kolo.

Otto Linse, 

Ĉefsekrctario de V. Ii. L. 

Bromberg, Germanujo, Neuer Markt,8.

Esperantia Parolejo

« Gejunuloj de Ttuta mondo u n u ig u  I »

En 57a numero de Esperanto, nia sveda 

samideano, Delegito de IJ. E. A. en Helsinborg, 
S-ro Backman jam parolis koncerne tiu-ĉi lemo, 

kaj certece antauvidis en sia artikolo grandan 

rolon de gejunuloj en afero de estonio, dirante, 
ke Ia estonteco apartena** al la gejunularo, kaj 

ke ni, gejunuloj, iam estos la subportaloj de 

grandega esperantia apero.

Sed kiamaniere ni povas praktike unuigi ? En 
kia direkto ni devas labori, ke niaj spiritaj-patroj 

samideanoj diru : « Ni kurage dedonas la stan
dardon de nia alero al juna generacio, kaj ni 

kredas ke ili ankaŭ fiere kaj fruktodone tenos 

gin en siaj manoj, ke iii ne flankigante iros Iau 

nia vojo, por venki mondon kaj homaron ! »

Kiamaniere, rni demandas,gejunuloj,ni povas 

esperi sur tiaj honoraj al ni vortoj, kaj kion ni 

devas fari por efektive fiere teni Ia verdan stan
dardon ?

Antaŭ cio, ni devas unuigi, antaŭ Cio ni 
devas memori, ke unueco faras fortecon !

Per korespondado ni devas komunikigi unu 

kun alia, pritrakti komunajn al ni demandojn 
kaj aferojn kaj per firma intersango de pensoj 

ui devas unuigi en unu grandan junan familion, 

por en estonto el forgi fortikan apogon al inatu- 
raĝaj samideanoj.

Ni havas ankan perfektan rimedon de unueco 

en formo de « Junula fako o U. E. A. kies kons

tano S-ro F. Kockmann, kiel al mi sajnas afable 

partoprenos en organizado de libertempaj 
ciujaraj regulaj ekskursoj de gejunuloj eks

terlanden (kondice ke tiuj junuloj estu mem
broj de T. E. A.) kio povas esti plenumata en 

venonta jaro tre facile, kaj kun granda nombro 
da diverslandaj ekskursantoj, kiuj sendube ple

zurege aligos al tiu-ĉi afero, kia eĉ povas naski 
apartan servon de U. E. A.

Pri la grandegaj fruktoj de tiu-ĉi afero oni 

povas legi en 57* numero de Esperanto en 

artikoleto de S-ro Backman nome : « Perespe

ranta vojago de svedaj lernantinoj », sed ili 
estas memvidebla j : I) Ne ekzistas plej bona 

propagandilo ol similaj, pure esperantiaj eks

kursoj ; 2) ni havigos estontajn varmegajn bata

lantojn al nia afero, ĉar impresoj ricevitaj en 

juneco restos dum la tuta vivo ; H) ni disvolvas 

la senton de solidareco inter junaj esperantianoj* 

k. t. p., dirante nenion pri plezurego de ekskur
santoj k. c.

Plenegaj esperantistoj ! Partoprenu en orga
nizado <le diverslandaj ekskursoj*, kreante forti
kan apodon de estonto en gejunularo, kaj vi, 
samideanoj gejunuloj aliĝu al I . E. A., laboru 

obstine por unuigi en junan grandan familion, 
kon uni'-elgu per leteroj, partoprenu en eks

kursoj kaj ĉiam memoru — « Unueco faras 
fortecon » I

(i. Jaĵgrenoviĉ (Kiev, Ruslando). :

In tersango de geinstruistoj

La plej nova kajero de « Internacia Pedagogia 

Revuo », Ia oficiala organo de Internacia Aso

cio de instruistoj kaj lasta n* de « Esperanto » 

publikigis interesan kaj tre facile realigeblan 
proponon de Th. Cejk-a, laŭ kiu la neniistoj 

pasigus siajn libertempojn aii parton fla ili ĉe 

siaj fremdlandaj gekolegoj preskaŭ lute senpa

ge pagante nur Ia veturiston tien kaj reen 

praktike uzi Esperanton por studi la diversajn 
sistemojn de instruado, la manieron de vivado 
k. t. p. en landoj, kies lingvon ni tule ne scias 

kaj ne bezonas scii.

Ke la propono ne estas nur pura teorio, pru

vas Ia fakto, ke S-ro (J. R. Mills, directoro de 
lernejo el Blackpeel (A ngli i jo), Iau la propon ii a 

| maniero, (msi is 3 semajnojn ĉe siaskale i 

Ĉejka en Moravio, studante la sistemon de 

instruado en Aŭstrio (sen kompreni eĉ unu 

vorton de la lingvoj bohema aŭ germana nur 

da uk'a I Esperanto I) Laŭ la sama maniero studos 

la sistemojn de lernejoj kolego Krumpholz en

Danujo (tiuĉijarc) kaj O jka en Anglujo (en la 

venonta jaro) kaj Hispanujo. Agante samma

niere ciuj geinstruistoj povas utili ne sole al 
sia profesio, sed ankaŭ al Esperanto.

T. (

de Esperanto
Listo de la ĝisnunaj jugantaj 

Prezidanto de la Jugantaro): D-ro 

O s t r o v s k i  (Geneve)

Centra Francujo : M. J. E v r o t  (Limoges); 
Helpantoj : S-ro P i n g r i v e a u x  kaj T k x e r a n d .

Norda Francujo: S-ro F.Durieux (Lille); 

Helpantoj : F-ino A. S o n Br e t  kaj S-ro A. 
B a r a i .

Sud-Okcidcnta Francujo : S-ro S- Mever 

(La Rochclle).

Saksujo : S-ro S t e i e r  (Leipzig).

Saksa Prusujo : S-ro F. R o c h  M a n n  (Mag

deburg); Helpantoj : S-roj O. Cu a e g e r  kaj 
E .  Stark. .

Bavarujo : S-ro W. Bei dege (Augsburg).

Svedujo : S-ro Nvlen (Stockholm); Hel
pantoj : S-ro A. L e s s o n .

Londono : S-ro B l a i s e  (London).

Bulgarujo: S-ro A. A t a n a s o v  (Sofia); Hel

pantoj : S-roj P. J o r d a n a  kaj T. K \n k i  r ,

Ita lu jo  : S-ro A. T k llin i (Bologna); Hel

pantoj : P-ro G. M e a z z i m ,  S-ro Cl. Biknbll, 

P-ro J . B i a n c h i i ^ »

Akiris la In s t itu ta jn  D iplomoj :

Alesio p ri Studado : S-ro Buti* (Bad Go

desberga S-ro Schrienveu (Attenberg); S-ino 

Ti ŝinski (l)anzig) ; S-ro Lkvai. (Sampieot- 

Unienx); S-ro Tai.i;ns (Carcagente); D-ro 

ImSeh (T illis); S-ro Ki.eczinski (S/.epetro\vka, 

Volonie); S-ro Sei.ii.man (M ŭlhausen); S-ro 

Berenguer (Teruel); S-ro Wk<; (A m sterdam ); 

F-ino Beltra  me (Geneve); S-ro Bisciiof 

(Geneve); S-ro Zakrĵevvski (Hkaterinodar); 

S-ro Sandei*! (Varsovio); S-ro L ittaro! 

(Porto M auriz io ); S-ro F o s s  (Ufa).

Atesto pri Kapableco : S-ro B i r i s -  (Bad- 

Godesberg); S-ro K a s t n e r  (Geneve); S-ro 

H o d g e s  (Nottingham ) ; F-ino S c h m i e d i i e i m  

(Geneve); S-ino .M u  l l a  a j  (Geneve); S-ro 

V e h m a a s  (Botterdain); S-ro Maiin (B reslau);

S-ro T e l l i n i  (Bologna); S-ro C a r o n  (Blois); 
S-ro O d u e r e  (Gouda, Holi.); S-ro M a r l v  

(Bordeaux); S-ro T i l l e r  (Svardsjce); S-ro 
C h a i  v k a l '  i  Laval); S-ro G. J e g u  (Laval).

Profesora Diplomo : S-ro T o m i ĉ  (Wald- 

bach); S-ro B l t i n  (Gut-Benz Lŭbeck); S-ro 

L e v v i s  (Liverpoola S-ro D o u g l a s  (l)ublin).

(Aliaj Nomoj sekvos en la proksinia nu
mero).

REKLAMO
TARIFO

«240
40
20
IO

i /8  kotono . $  5] 

i / i6  -  . 2.50 

i h i  -  . 1.75

Unu pago . .
Unu kotono .
• h  —

1/4 -  .
Rubato da io o/ 0 por J  reklamoj, 20 0/0 

por 12 reklamoj ; 5o 0/0 por 2/4 reklamoj.

Nenia ulia rabato aii prezo konsentata.

Sin turni al la Administrejo, 8, rue Bovy- 

Lysberg, Geneve (Svisujo) aŭ al la gene
rataj agentoj : G. Warnier, 15, rue Mont

martre, Paris; Presejo de Esperanto, 15, 

rue Amiral-Boussin, Dijon (Francujo); C. 
kaj G. BroNvne, Wellington St.,Strand, Lon

don (Anglujo)-, Germana Esperanto-Librejo, 

Bathausstr, Leipzig (Germanujo); Traduka 

Olicejo, 6 Schleinitzstr, Bromberg (Germa

nujo); Librejo Saliarof, Tverskaja 29, 

Moskvo (Busujo).

ESPERAN T O  estas la p le j bona internacia
reklamilo por ĉ iu j komercistoj, industriis
toj financistoj, aferistoj,

Lar gi estas la plej legata el ĉ iu j Esperantaj 
gazetoj,

Lar gi havas legantojn en 44 lando/ de I'ter
globo,

Cui■ ĝ i estas ta oficiala organo de U. E . A.

ka j estas uzata de ĉ iu j Delegitoj, Konsa- 
 ̂ lo j, Esperanto-OJicejoj.

Cur iji estas gazeto, kiun oni zorge konservas, 

kies ĉiun numeron tegas ne unu persono, 
sed multaj, ĉe la kursoj, grupoj, k. a.

” 1 M-»»-»
A l IZO . — La Administrejo serĉas en ciuj 

lokoj bonajn rekiamo-rnakleristojn. Oni sin 
turnu a! g i pri la kondiĉoj k a j p lua j infor* 
moj.
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Esperanto - Movado
La Bedakcio de Esperanto ricevis infor

mon, ke la VJa Kongreso okazos Ia 14-20 

de augusto en W ash ing ton .
Reaperis kaj per tio komencis sian 3»n 

jaron la Lum o, la oficiala organo de 1’Bul- 

gara Esp. Ligo (N0 1-2 septembro-oktobro, 

adreso : Ks. Jankov-Popovo, abonprezo> 

Sni. 1,40). Eigi ni ekscias, ke niaj bulgaraj 

samideanoj tre fervore batalas por la suk

ceso de nia ideo en sia lando. Kursoj 

estas malfermataj en ŝumen, en Sofia te 

« La Junula Esp. Grupo », en Veljka T a

novo, en Kjustandilo, en Russe. Plie ni 

ekscias ke niaj Sofiaj samideanoj ricevis 

permeson de la ministrejo de Tpopola 

instruado malfermi kursojn co la gimna

zioj. Multaj paroladoj estis faritaj kaj spe

ciale de S-ro J. Krcstanof. nia Del. en 

, PJevno.
Germ ana Esperantisto (decembro 

1909, N" l i ,  70).
Kursoj estas malfermitaj cii Augsburg 

unu por lernantoj de lernejoj, alia por 

policanoj, organizita de Klubestraro, cii 
Berlino de la « Liberstudenta Sekcio por 

Esperanto », en Braunsclnveig jiro troa 

nombro da partoprenantoj en la unua 

kurse, tiua devis esti organizita. Alia kurso 
komencigis por lernejanoj, en Bremerlia- 

ven gvidata de S-ro Fricke el Bremcn, en 

Chemnitz, ĝin sekvas 40 partoprenantoj, 

en Gcethcn, Danzig. Dresden, por oficistoj 
«le la tramvojo kaj kelneroj, por kolono 

de 25 personoj de Ruga Kruco. Kaj por 

stenografiistoj, La « Dresdena Societo Es

peranto » organizis ripetajn kursojn. En 

Rad Elster komencigis 2 kursoj, kiujn sek

vas 30 lernantoj, Frankenberg i. Sa, la 

kurso enhavas 25 partoprenantojn,en Gera 

ekzistas 3 kursoj ; novaj kursoj en Gross- 
choenau, Hanan, Hannover, Lippstadt, 

Loc'vWitz, Lŭbeck, Penig, Plaŭcn-i.-V., Re- 

gensburg, Schweidnitz, \Vernigerode,

‘i

NVorms, Zoppot. En Mŭnchen la laborista 
grupo malfermis kurson, kun 91 partopre

nantoj.

« Germana Esperantisto » promesas por

1910 pligrandigi kaj plibonigi la Jurnalon. 

Ni ciuj deziras bonsukceson al nia tre 

energia kunbatalanto!
En Monde Esperantiste (novembro 

1909, N» 12), ni legas, ke lastatempe en 

Francujo eslis fonditaj novaj grupoj en 

jenaj urboj : Chateaurciiard kaj Eli. Paro

ladoj estis faritaj en Orl£ans de S-roAreh- 

deacon, kaj en Le Mans. Kursoj novaj en 

Barentin, Duclair (01 g in i zitoj kaj monhel- 

p:\taj de la urbestraro), kaj en Louhans. 

La urba konsilantaro de Le Creusot trans

donis al la loka esp. grupo 500 fr. por la 

organizo de la 3'1 kunveno de la Burgonja 

Federacio.

In ternac ia  Socia F evuo (N0 11, 110- 

vcmbro 1909. Ce la internacia kongreso de 

la keramistoj en Florenca, kamarado Fil- 

let faris paroladon pri Esperanto. La na

ciaj federacioj promesis diskonigi nian 

ideon.

The B ritish  Esperantiste (decembro 

1909). La Battersea grupo ile novembro el

donadas sub hi nomo : « N ii! Battersea’a- 
noj » ĉiusemajnan kvarpagan hektografi

tan revueton sub la redaktado de S-ro Lee. 
Bedaurinde la adreso ne estas skribita; 

sed versajne, fi estas sama, kiel de la 

grupo : Latimer ligilis, Battersea, Lon

don. Multaj kursoj estis malfermitaj kaj 

paroladoj faritaj mem en Londono. Ni ne 

povas pli di tale skribi pri la sukceso de 
niaj londonaj samideanoj, ĉar ĝi okupus 

la tutan kronikon. Ni nur resumos, kio 

estis farita tle niaj anglaj samideanoj en 

aliaj urboj.

Kursoj : en /ccrington, Burnlev (3 kur
soj), Chcltcnham, Coventrv, Leamingtan, 

Middlesbrough, Porlsmonth, Pertli (2 kur- 

soj^, Greenock, St-Hclcns (7 kursoj), Lei- 

vcn, N. V. Paroladoj. Nia konata senla

ca batalanto S-ro Harrison Hill lasta

tempe faris 45 paroladojn ; aliaj paroladoj
fc

I

I

okazis en Derbv. S-ro Pastro R. C.. Bind- 

lev; Manehester, S-roj Harrison Hill kaj 

Le\vis;Wigan, S-ro F. R.Ogden; Glasgovo, 
S-ro H. Y. Mae Laren; Cloleraine, S-ro F. 

W. Crofls. t
Multaj novaj grupoj estas fonditaj en 

Anglujo.

Am erika Eeperantisto/decenibro 11)09,
N" 5). Kursoj en JamcstoNvn, Springfield 

knj en Santa Cruz, ('alifornia.

En Ne\v-England S-ro Herbert Harris 

faris paroladon, lin (Sheldon estis fondita 

grupo.
Norda Gazeto (X° II , Novembro 1909). 

Kursoj en Brurv kaj en Lveee; paroladoj 

en Abbeville kaj Saint-Omer.
Belga Esperantisto (N° la novembro 

1909, Kursoj en Antverpeno (8 kursoj), 
Berclieni kursoj), Hevne-Heuzav, Hoom, 

Brugge kaj Liegc.

Paroladoj en Bercbetn» S-ro Frans 
Sclioofs; Brugge, S-ro A. J. \Vitteryck kaj 

en St. Gilles, S-ro Abato Biĉhardson. 11 v
H ungara  Esperantisto (X° ?•* novem

bro lD09). Kursoj en Budapest (4 kursoj) 

knj Temesvar(3 kursoj). L
Reaperis la F inna  Esperantisto (fla-l0;», 

sept.-okt. /909, oficiala monata organo de 

Ksp. asocio de Finlando, Helsinki, Fin- 

lando'. La 18-an kaj 19-an de sepi. kunve
nis en Helsinki 33 samideanoj el diversaj 

urboj de Finlando. Ili pridiskutis la regu

laron kaj decidis komenci pli viglan pro- 

pogandon de nia ideo. Bonan sukceson al 

niaj finnaj samideanoj!
La D u  Steloj (N® 5« kaj (>•*, septembro, 

oktobro.1909, (bilando).
Kn Valparaiso estis malfermitaj 3 kur

soj. En Ekaiguen'o S-ro Boris (-ojano faris 

paroladon. Niaj tilaj samideanoj energie 

sin preparas festi la jubileon de nia kara 

Majstro.

• •

De niaj korespondantoj ni ricevis jenajn 

informojn.
S-ro Abato Biĉhardson, Belgujo : « Mal

graŭ la kon ilis ta ro  de la 30 idistoj de

Belgujo, kiuj cion faras por ruinigi ĉe la 

publiko la kredon pri Esp., ĝilionege pro

gresas. La H. I.., kiu en 1908 enhavis nur
14, kalkulas nun 28 grupojn; 18 aliaj gru

poj ekzistas, kiuj baldaŭ ankaŭ aligos al la

B. L. La fidela grupo « Esperanta Pio

niro » estas sendependa societo, aligiita 

al la Poliglota Klubo en Bruselo kaj sam

tampe al B. L. Gi havas jam 40 membrojn, 

La komitato de la B. L., dum sia kunveno 

en Antverpeno la 21nn de novembro for

pelis de la Ligo la « Pioniron » idistan 

grupon de Bruselo. Tiu grupo, kiu en

1908 kalkulis 150 membrojn sukcesis (aŭ 

mal?) kunvenigi nur 28 membrojn por 

voĉdoni la anstataŭigon de Esp. per Ido. 

« La Belga Sonorilo » (organo de Belgaj 

idistoj) havas nun nur 4 foliojn, gi aperas 

sen kovrilo kaj sen anoncoj. »

Aliparte, la sama informas nin, ke la 

Kongreso Katolika esp. okazos en Pa

rizo dum Ia paska semajno. Gi sin ne oku

pos pri lingvaj demandoj. La sola lingvo 

de la Kongreso estos Esperanto. La kon

greso sin okupos pri jenaj demandoj : « La 
unua kaj plej ĉefa demando estas la unuigo 

de ĉiuj kristanoj en unu safaro sub la 

sola Pastisto de la Anstatauanto de la 
Sankta Petro kaj la Vikario de Jesuo- 

Kristo. En la tagordo estas ankoraŭ aliaj 

demandoj pri patronaj rondoj, vesperaj 

lernejoj, lernejaj koloniaj, protektado ile 

Fraŭlinoj kaj Infanoj, batalo kontraŭ alko

holo kaj pornografio kaj fine, laŭ Ia deziro 

de la Papo oni ankaŭ diskutos la deman

dan pri generala studato de latina lingvo 

kaj gia unika elparolado. S-ro Meilo 
Souza, Hio-de-Jamjro, skribas : La l a 

Brazila  Kongreso de Geografio aplaudo 

aprobis gravan proponon tre favoran al 

Esperanto, kies uzadon la Kongreso reko
mendis por ĉiuj aferoj internaciaj.

Baldaŭ efektivigos en Ia Normala Ler

nejo de tiu-ĉi ĉefurbo ekzamenoj por la 
estoniaj geprofesoroj de Esp. Tiuj ekza

menoj estas direktataj de Brazila Ligo 
Esp.

La propagando daŭras vigle dank al pa

roladoj, festetoj, fondigo de kelkaj novaj 

grupoj, artikoloj en la gazetaro, k. t. p.

BIBLI OGRAFIO
Anonco al la eldonistoj.

La Redakcio de « Esperanto » |>el«i9 i1 i ii j n 
eldonistojn, kiuj volas ke iliaj eldonajoj estu 

recenzitaj en nia jurnalo, nepre alsendi po du 

ekz. de siaj eldonajoj al la Redakcio.

J. S. Turo en ev. Patroj kaj Filoj. El Rusa 

lingvo tradukis Kabe. (Librejo « Esperanto »,

28, Tverskaja, Moskvo, Rusujo, I !>().). Prezo 

Sm. I.) La nomoj de Ia tutmonde konata rusa 

autoro kaj de la fama tradukisto eslas sufiĉe 

allogaj por ke ni ne devu speciale rekomendi 
tiun tre interesan libron.

D-ro A. Fiŝer. Esperanza Legolibro por 

lernantoj. (Internacia krestomatieto. Societo 

Esperantista Kaukaza. Presejo « Progreso » 
Miliajlovskij prosp. 102, Tillis, IDIO. Prezo :30 
sd.)

Tre interesa, rekomendinda kaj malkara lego

libro. Enhavas ĉiujn paroladojn de la Majstro 
kaj multajn informojn historiajn pri Esperanto. 

Mendebla Oe D-ro A. Fiser, Sudebnaja, 15, Ti- 
flis, Rusujo.

D-ro L. L. Zamenhof. El Dramoj. (N<> 7. 

Esperanta Biblioteko internacia. Esperanto Ver- 

lag Muller Borel. Berlin. Prezo : Sm. 0.10.)
D-ro L.-L. Zamenhof. El Komedioj. (No 8, 

Esperanta Biblioteko internacia. Esperanto 
Verlag Miller ^Borel. Berlin. Prezo : Sm.

oao.)
F-ino Inmann (esperantigis). Gulliver en Li- 

liputiando. (Verda Stelo Serio, Spreaight et 

Solis. London. Prezo Sm. 0..Ĵ0.) Tre interesi! 
legolibro por infanoj.

Vervon Sivusjan. Ekzercareto Esperanta.
('Fiflis, Monumenta per N0 3, ĉe la autoro. 

Prezo 5 Si.)

Tb. Cart. Unu horo per esperanto tradu

kis en Bulgara Lingvo I. Krestanov (Bulgara 

Esp. Biblioteko. X° I ,  Mendebla ĉe Esp. Olicejo. 

Plevna, Bulgarujo. .Prezo IU Sd.)

D-ro O. B l r w i n k e l .  La Kormalsanoj. Esp.- 

igis D-ro Kunschert. (Esperanto Verlag Miller 

Borel. S. W . (IS, Lindenstr. 18/19. Berlin. 
1909. Prezo Sm. 0.50.)

Esperanlisto Murkalendaro. (Eldonisto L. 

L. Bruijn. 170. Kepplerstraat. Hago. Neder
lando. Prezo Sd. 60.)

Ni tre rekomendas al la grupoj, speciale por 

ili «j kunvenejoj, tiun bonegan murkalendaron 

kun r u tagaj Orfolioj, kiuj enhavas tre intere

san kaj bone elektitan materialon. Gi estas 

ankaŭ bona propagandilo por donaco al neesp- 
istoj.

Kalendaro por la r ip e tado j lingvoj de 
S-»no P. D(kmncui Alis kaj F-ino H. de Chalmot, 

semajna s irka lendaro en 4 lingvoj : Esperanto- 

Franca-Germana kaj Angla. Mendebla ĉe Die- 

ninghsus el O , Kceln a. Rh.-Lindenthal.Prezo : 
Sm. 1.50).,

Irka lendaro  1910 de I. II. Fred, Bristol 
Place. Edinburgo, Skotlando. Prezo 25 Sd. En

havas adresaron de Ia U. E. A. Delegitoj.

'  C  C

S t* *

(.iuj libroj supre recenzitaj estas 

mendeblaj ĉe

Universale Esperantia nurejo
IO, rue de la Bourse, G enĜ ve  (Svis).

H O TELO
L0UIS-LE-GRAND

2, nie Louis-Le-Grand, Paris.

En belega loko, inter la Rue de la 

Paix kaj Avenue de 1’Opera. Moderaj 

Prezoj. Oni parolas en Esperanto. 

English Spoken.Man spricht Deutsch. 

Se habla Espanol.
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A N O N CET O J

TARIFO

K o r e s p o n d a d o ,  - r  IJiui enskribigo & 0.30 
(fr. 0.75).

1*1= poŝtkartoj ilustritaj; L — leteroj; 
PM i=  poŝtmarkoj.

P e t o j  &  p r o p o n o j  ;  K o m e r c a j  r e k l a m o j .  —

Unu linio (40 literoj : £  O.OS (fr. OAO).

Por ĉiuj annoncetoj, rabato da IO %  por 

H enpresoj, 25 %> por 12 enpresoj, 50 %  por
24 enpresoj.

N iaj abonantoj rajtas unu enskribilon por 

korespondado aii dulilian anonceton senpage.

NOTO. — ĉia anonceto cstos sendata, 

antaŭ la 5« kaj 208 de ĉiu monato, al nia 

Administrejo, al la lokaj Agentoj aii Espe- 

ranto-Oficejoj. Pago per poŝtmandato aŭ 

internaciaj poŝtkuponoj.

Korespondaclo

f
M i l a n o  (Italujo). — S-ro E. Castoldi, tea

tristo, viale Volta 8 (pri teatraj aferoj).

B o u l o g n e - s u r - M e r  (Francujo). — S-ro Vic

tor Ilajgner4, 449, rue du Moulin-a-Vapeur. PI.

H r a d b c - K r a l o v e  (Bohemujo, Austrio). — S10 
.1. Vacek, b;«nko Zalozni uvcrni ustav.

N a s l y  (Azia, Turkujo). — Sro J. Sapoundjc-

Pecha (Bohem., Aŭstrio). — S'« Josef Kro- 
inarik, n° 5. PI.

Ofense (Danujo). — S'*t» II. P. Nielsen, V. 
Stationsvej 38. PI.

M a n l l e U  (Katulunjo, Hispanujo). — S-roj J.
Maleu, tabakvendisto ; V. Nobile, fabrikisto; J.

A Ilafa ja ; Ĵaĵ o Suriyach, Johano Solo. PI.

Praha-Zizkovv (Aŭstrio). — Hro J. Jenĉ, llav-

liĉhova 37. PI. L. PM. (ĉiam respondos).

T h u  n  (Svisujo). — S po  C .  Hildebrandii

Schlossberg 67. PI. L. PM.

J e n a  (Germanujo). — S ™  B .  \Voh!sladt, stud.

Sophienstr. 49. PI. L.

D e  \ V i t t  (Nebr, Usono). — Sro James Gran- 
tham.

B i n g l e v  (Andujo). — Sro E. Farnell (kun 

biologiistoj kaj hortik uii uristoj neanglaj). Enie
rejo, Eldvvick. L.

S a n  S e b a s t i a n  (Hispanujo). — S r o  Ezkurdia, 
str. Fuenterrabia, PK ; Sro S. O. de Arri, str. 

Guetaria K) (intersan# portretojn).

T i f l i s  (Rusujo). — Sro Arkadio Arumov, rue

Cotzubej 6. PI. L.

Z a r a g o z a  (Hispanujo). — Sro Antonio Pla,
Jaime T. 65.

V a l p a r a i s o  (Cilio). — Sro Ignacio B. Suarez, 
Str. .Iun ira y 316. PI.

W o r m s  «/Ru. (Germanujo). — Sro H. Dcess, 
Knappenstr. 7. PI. L.

□Flotoj ltaj Proponoj

FOTOGRA FAN TO deziras intersango foto- 

grafaĵojn, interesajn por la propagando de Es
peranto, PK. de grupoj, p. t. p. Oni turnu sin 

al la adreso : C. D. B,axandall, F. B., E. A., 23, 

Portland Si., Lancaster (Anglujo).

RIPREZENTANTO de fabriko, tre konata ĉe 

la firmoj (artikloj por tajloroj) deziras alian ri

prezenti! don, escepte por veluroj kaj silkajoj. 
Sin turni al Sro Gillet, 4, rue des Petits-Chainps,

Paris.

EKSPOZICIO. — Sro Rŭbsamen, Direktoro 

de 2 lernejoj de lingvoj modernaj ricevas kun 

plezuro materialon pri Esp., Ekspozicio. Adreso : 

Moderne Sprachzchu le, (uei hesi rasse, 10,2 Frank
furt a/M.

Korespondo. — S-ro E. Gabert, IO. rue 
Claude-Deiaroa, Saint-Etienne (Francujo) de

ziras intersangi PI., momentajn interesajn 
pregejojn aŭ monahejoj!!; ĉiam respondos per 
belaj PI.

F inancoj. — Personoj dezirantaj deponi 
siajn kapitalojn kun plena garantio en 

Rusujo por 8 %  jare, volu sin turni laŭ 
adreso : S-ro Vladimir Krajev, Tchern- 

ajevkaja, 14, Tachkent Sii* Dariinskoj 
oblasti, Rusujo.

Cosmopolitan Correspondence K lub .
— Granda internacia Klubo pri korespon

dado, kolektado k. t. p. — 7,000 membroj 

en la tuta mondo, belega ilustrata revuo 

en 4 lingvoj kun esperanta fako. Pri infor

moj aŭ angiloj skribu al Cas. Post. GOI. 
Genova, Italia. -----

Lernejo por Franca & Esperanta 

lingvo j. — En Morges (Franclingva Svis.) 

apud la mondfama Genova Lago; belega vi

dajo ; trankvila restadejo. Esperanto-ofi

cejo & societo en la urbo. Favoraj kondi

ĉoj. Speciale rekomendata, hejma vivado. 
Por ĉiuj informoj, oni sin turnu al Ia 

adreso: F»0 A.Richardet,Esperanto-domo, 

Morges, aŭ al Esp. Ofie. de U. E. A., S-ro 
Jayet (Morges).

r T
Studento. — Esp. organo de studentoj 

aperonta en septembro 1909 serĉas kores
pondantojn en ĉiuj landoj. Jarabono I §  

(pagita antaŭ I sept. nur 0.75 &). Adreso : 
Praha ,  516, K. Kuthan.

PO ŜTK A RTO- R I* V EN DA N TOJ N seiĉas El

donejo Esperanto, Germanujo : Leipzig, Lan- 
gestr. 27.

——— - ----------1|̂ ■■________ -

Maloftajoj. — Estas rezervitaj nur kelke da 

jarkolektoj dela malnova gazeto <« Rondirado », 
la umia pioniro esperanta en Bulgarujo. (ii es

las rekomendata al ĉiu esperanta biblioteko kiel 
maloftaj. . ’

La Unua jarkolekto kostas 20 fr. /o 
La Dua — — K) IV. / f 

1/2 de la Tria — — 5 fr.

Ciuj kune 30 fr.

Aĉeteblaj «le Sro (i. Oreŝkov telegrafisto. So
fia (Bulgarujo).

> Kolektantoj ! — Ĉiu Esperantisto, kiu al 
mi sendos posi karton, ricevos de mi belan 

albumeton kun 43 vidajoj. Mi ĉiam respondas 
kaj deziras intersan^ posi kartojn, postmarkojn, 

leterojn k .j gazetojn. Sro J. J( nĉ, Praha-Ziz- 
kov, Havliĉkova 37.

Bestkuracistoj I — Mi serĉas kolegojn 

p n- korespondado pri specialeco (legeble). Vete
rinaro N. Foss, I Ta (Rusujo).

Junu lo j. — S*» Hceppner, Esp iano, Augi s- 
lenstr. Rostock (Germanujo) dez. koresp. 
kun junaj Esp-ianoj.

GRAVA AV IZO
por KOMERCAJ KONSULOJ

Reprezentantoj eslas sentataj en ĉiuj landoj

por skribmaŝinoj, kudromaŝinoj, bicikletoj, 

fotografaj aparatoj, krajonakriijitoj.

Petu informojn de : Bigalke & Mohivinkel, 

Bromberg (Germanujo).

Komercaj reklamoj

T RA  LA  F ILA T E L IO

Internacia monata organo de ĉiuj kolek

tistoj de poŝtmarkoj & poŝtkartoj. Jare : En 

Francujo 2 fr. IO, 0.80 §. En ceteraj landoj

2 fr. 50, I § , ĉe S-ro Fize, au Pastissou, B i
zier» (Francujo).

Ekspeda firmo. — Firmo Krook & 

Person, en Liibeck (fondita 1876). Ekspedoj 
precipe al Dan-, Sved-, Rusujo & Finlando.

Komercaĵoj. — S™ A. Rovvlands (Po.\ 183,
Invercargill, New-Zeland) deziras koresp. pri 

komercaĵoj nevendeblaj en la Analaj Kolonioj 
kaj p! i la produktejoj de Nov-Zelando.

Donaco tre rekomendinda al Ksperantoj 
geamikoj : mnrpladoj surskribitajn per Kspe- 

ranlaj devizoj. Forsendas afrauk. 3 po 3 73 §  

S. h. V. Dam, 38 v. Galenstrasse llaag  (Ho
lando), konto ĉe'vliank ' Ksperaiito.

Silkaj esperanta]©’. — R. Pevraud, 
Vicdel. U. E. A , rue de la Loire,-li, Saint- 

Etienne, Francujo.

Flagetoj, kravatoj vcrdstetninilaj por sam

oj, 5 modeloj. — A Iiasa rubando, kun verd

stela desegno, por sam-inoj.— Vualskarpoj 

esperantistaj, el blanka gazmuslino. — 
Bildoj teksitaj el silko, veraj teksaj ĉefver- 

koj. -  Kontraŭ O fr. 30 (0.12 g) poŝtm. aŭ

I respondkupono, oni ricevas silkan flage
ton kaj la ilustritan prezaron.

CENT DIVERSAJ POŜTKARTOJ. — Espe
rantaj por elekti. Mendu prezaron de Eldonejo 
Germanujo; Leipzig, Langestr. 27.

E S P E R A N T O -P O Ŝ K A L E M R O
(Por la jaro  li)10, triajara IHIOj  *

\ erkita de J. H. FRED, liristo Place, Edinburgh

Skotlando

136 Pagojn da interesa materialo

Verdatole bindita kun orumita titolo 

Prezo : 30 Sd. afrankite >

(Eksterlande — afrankite kontraŭ 3 respond
kuponoj, internacie).

Jam aperis gustatempe ĉe la fino de novem

bro la kalendaro enhavas beletrajn bildojn 
de la Majstro kaj de Sro Bi «lingbroke Mudie ;
« La Espero kun muziko : revuon pri « speranto 

dum Ia jaro '1000: la b ai! ««{ne an declaracion ; 

artikolon pri \Vasliington, la kongresurba dela 
sesa ; la adresaron de la U. E. A. kun antaŭpa- 

rolo de Sro n. Bolingbroke Mudie; tabelojn de 

monsistemo; dataro» kun mulle da novaĵoj; 

fiagojn por spezoj; adresojn de esperantistaj 
firmoj kaj hoteloj, k. t. p. La formato de la ka

lendaro estas nur 5x3 coloj, tre laŭ-a por la 
vesi a poso.

BARCELONA KONGRESO. — 14 belegaj 
gravu rajoj de la Kongreso Barcelona nur 

§  0.55. Eldonejo Esperanto, Germanujo : Leip
zig, Langestr. 27.

ir
A

C U  V I  V O L B A S

f li,li 1 ’ " ""T 'aj 1 '.a. n - Sendu al

d 'AC I'N i T da , ^ Laj l’run"j <l'r ne*
o A .LIN). T o eslas la plej .-linalila el eiuj do
nacoj okaze de K R IST N A SK O  aŭ JAR- 
bA N (i O .

Artista Kesteto je  3 kilogr. :

B e i e g a j ................................Fr. 8
Tre B e l a j ................................ ?
B e l a j ......................................... 6

Sendi post mandaton kun Ia adreso de la per
sono al kiu oni deziras fari donacon. Skribi al

S,n,.,ro Georges CADOR, Villeneuve-sur- 
Lot (Lot-et-Garonne), Francujo. kiu sendos la 
kesteton tuj hejmafrankite. (En ĉiujn landojn).

Liverantoj ile Mustardo kaj Amelo al la Rego

Laŭ privilegio

J. &  J .  COLMAN
(Akcia Societo)

M a n u f a k t u r i s t o j  d e  

M U STARDO , A M ELO , b l u i g a ĵ o

K A J

b r i t a  r i z f a r u n o

IOS, CANNON STREET, LONDON 

ra, CA RRO H' \VORKS, NORWICH  M.*lol„d.>

La Administranto (Peranta : DUVAL

Laborista Kooperativa Presejo, «ST
lo. rue Amira!-Roussin. Dijon

( F r a n c u jo )

[ A Ĝ ^ G l o ,
O N I  * * A » U  P O S T M A N D 4 H

F.stiis aĉeteblnj ĉo * Rŝ  I l/j ORIDOJ
SinJoroE GABERT *•* ^ S P Ĉ ^ A f^ T IS T A  J  • 

10. Fji!e Claude-Delaroa IO i'

S a in t -Et i e n n e  a c r e . F r a n c k

)(Fr.l.50),alilando 0.66 $(fr. 1.06> afrankite

SPECIALAJ PRUOJ POR- LA «/(NOO POGRANDE

• •

HUTTIG-KIlLGENEll

ĈASOPIS CESKYCH ESPERANTISTŬ
Kun literatura alciono « Legolibro de Bo

hemaj Esperantistoj » oficiala monata or

gano cle bohemaj Esperantistoj kaj de 

centra asocio.

Bohema Unio Esperantista (B. U. K.)y 

kiu unuigas tiutempe 43 societojn, ĉ iu  nu

mero de tiu ĉi revuo enhavas po 20 pagoj 
da plej bona teksto : artikoloj originalaj 

kaj tradukitaj, parto oficiala, esperanta 

movado en fremdlando kaj inter Bohemoj, 

bibliografio, adresaro de korespondantoj, 
k. t. p.

Jara abonpago : 3 kronoj (& 1.50) Red. 

kaj Adm. : Praha II, 2023, Ed. Kŭhnl.

(Rabato por Societoj).

Por la Higieno Efe m ia l g io
(lavajoj, higieno derbuŝo, la halito, lavado 

de suninfanoj, intima higieno)

Oni nepre rekomendas

C O A L T A R S A P O N IN E  LE B E U F
BAR ONNE (Francujo)

Kiun giaj antisepcaj, deterŝivaj kaj cika- 

trigaj proprajoj akceptigis ĉe Ia Parizaj 
Hospitaloj.

En la apologetoj — Atentu ta imi tajojn

S E N S A C IA  N O V A J O  I
Alsendante Vian fotografaj on, Vi ricevos post

keliaj tajoj

Velofot ~ Portretojn
la pl<*j belajn, malmultekostajn, akrajn, daurajn 

fotografa joj n kiuj estas :

20 fotoi?rafajoj . . . .  §  O 50 
50 » . . . .  ® I —

100 » . . . .  » I  75

Konvena krabetoj po 2 1/2 Sd. La senditajn 
fotografajn oui rericevas nedifektitaj.

Livero post semio de la mono (enlande IO Sd. 
eksterlande 20 Sd. plie por transsendo), aŭ per 
posta repago.

Entrepreno Fotomarko

Bad Reicheihall, Germanujo, Brieffach

N° 43.3^.001 

Por a lg lu i sur membro karto jn .
k. t. p.

Tre rekomendinda donaco al Kristnaska festo

estas la mondfama

KENIGSBERGA MARCIPANO
S P E C IA L A J O

en pecegoj, iekorifektajo kaj marcipana) terpo
moj. Prezo funte I

Por IO §  ni forsendas en- kaj eksterlandon 

afrankite kaj sendogane la tre placentajn kes
tojn enhavantajn diversajn ma re i pa naj oj n.

PAUL BECKER, KEN GSBERG (Prusujo)

Marcipanfabriko premiita per ora medalo en 

a Pariza ekspozicio 1908.

Oni korespondas esperante

f i l i  LiA K O U E K T IS T O J

Granda Marko

“ V ille  de Paris ”

INKO J M IETTE
(jinoj likvidaj, sigeloj

Jules MIETTE
102, Rue Amelo!, P A R IS U

i Timi el B ir i lo
MOREAU -VOILLOT

BEAUNE (C iM O r- F ra flc iijo )
Firmo fondita en 1780, daŭrigita de patro

al lilo

I i A M EROJN

liveras nun

j .  e .  a .
F A B R IK M A R K O

9 9

A k tie n - G e se lls c h a ft , D re sd e n . — Unuigo de la ĉi-supraj firmoj
Akci;# Kapitalo : 3.000.000 

Xj£v laktaj Katalogoj valoradas

£3058 ar ■ *

MEDIZINISCHE LICHT- I

\k EU- u. NERVEN- Hellanstalt-Kuracejo
por lumkuracado 

por ma lsano j ile rknrn

La plej bona akriga M ASINO de TR  ANĈI LOJ

Ne m anku

en ia

d  o m  o ! 

( i i  t u j  

ak  re g ig a s

A

C iu jn  tranĉ ilo jn  

S im pla  

M a n  u z e b la  

P rak tika

Havebla de la solaj fabrikanto j

U I  <5 H R3:CK ('.pera tia E [ppre o], HAMBURG, 35 S.

'  kai ile rnc rvo j .

vormals : ROTES KREUZ antaŭe : RUGA KRUCO

5 1 Luisenstrasse B E R L IN  N W , 6 Telefono III, 3185
S ekc io  p o r  l u m k u r a c a d o

Elektra' Iumo kun elektrodoj de 

karbo, fero, hidrargo. Lumo cle Roent

gen. Radiado d’Arson vii I kaj cle Oudin 

kontraŭ artrito, reumatismo, neuralgioj 
iŝialgio, furonkulozo, diabeto, k. t. p.

R a d ia d o  ka j fo to g ra fa do  Iau 
Roen tgen

Prospekto laŭ deziro k u r a c a d o  a m b u l a n t e .

O N I P A R O L A S  E S P E R A N T E .

S ekc io  p o r  m a ls a n o j  de l ’ko ro  k a j  de Pnervo j

Esploroj |>er radioj de Roentgen kaj 
konstatado de Tagado de 1’koro. Ranoj 
kun karbat ido kaj ŝnrucbanoj kun pin- 
I»u Tionoj. Elektraj banoj por la tuta 
korpo kaj por apartaj membroj. Vibro- 
masago k. t. p.

L a  k u ra c a d o  p lene  a n s ta ta u a s  res tadon  
en B a d  N auhe im

Du kuracistoj Direktoro :
------------ —  Dr . B R E IG E R

I

“ NOVAJO ”
Grava afero por 

m ilanda militistaro I

P f l T E f 4 T S P R O | M O  K U N  F ^ K S E B l i f l

KOLO

Post kelkaj jaroj, grandan valoron havos 

la plena kolekto de la gazeto.

ESPERANTO

Do,rapidu mendi ĉi tiun plenan kolekton 

dum ĝi estas ankoraŭ havebla po malkara 

prezo.
La tuta Kolekto (60 n0 j), afrankite 2.50 

Sin turni alla Administrejo (IO, rue de la

Bourse, Genĉve).
Malnovaj n-oj antaŭ i  Decembro 1908 ne 

estas izole aĉeteblaj.

LINGVO INTERNACIA
Centra organo de la  Esperantistoj

llo .ori.'daj makleristoj estus akceptataj

Oni p e tu  Iji p r e z a r o n * e s p e r a n ta n

Nenia falado malsuprenirante la stuparojn.
Nenia disŝirado de la botoj kaj de la pan

talonoj.

Post ciu premo la spronkolo revenas en 
sian iaman-originan situacion.

La eltrovaĵo estas patentigita ĉe ĉiuj kul- 
t u rsta t oj.

Eksterlandaj patentoj estas vendeblaj.

Reprezentantoj ĉiularjde dezirataj.

Ilustr. prezaroj ĉien per la forsendejoj : 

Adolf. Mutli, Nŭrnberg, Lichtenhofstr. — 
Germanujo.

Ludwig Dollatscheek, Mŭnchen, Gale- 
ricstr. — Germanujo.

Hans Kriebel, Dresden, Gneisenaustr. — 
Germanujo.

«ESPERO
El b lanka , tre fortika metalo, oksid ita kiel 

m alnova  argento, k un  reliefa kovrilo  kaj 

verda em a jlita  stelo. Preciza radaro je ankro  

kun  15 rubeno j, p lene garantiita  por ekzakta

funkc iado . Utilega al ĉ iu j esperantistoj. Tre 

salata donaco.

Prezo : 3 0  fr. =  1 2  ^9 

A frank ita  en ĉ iu j lando j : 1 2 .6 5  &

Sola riprezantanto  de tiu ĉi kaj de alispe

caj horloĝo j de fame konata  svisa fabrikejo .

U N I V E R S A L A  E S P E R A N T I A  L I B R E J O
Rue de la Bourse, IO, GENI*:VE (Svis.)

mm

Esperantaj Donacoj
Kalendaro por la R ipetado  

de L ingvoj

Murkalendaro de 50 grandaj folioj kun 

teksto cii esperanta-franca-^ermana kaj 

angla lingvo. 80 Sd. ; afranke, I <{£.

Esperanta M urkalendaro

Kun sii folioj por ciu tapo. Afranke,

60 Sd.

S, Luksaj butonoj por m anum oj

La paro ii fra oke, 1.45 S-

Insignoj. Flagetoj, k. t. p.

Novaĵoj

E. Boirac. Plena Vortaro. Espe- 

ranto-Esperanta. la parto. 1.60 

Afranke, 1.80 § . La dua parto^aperos en 

fino de januaro kaj eslas nun mendebla.

J . S. Turgenev. Patroj kaj Filoj,Eliranta la 15 kaj ‘JO de ĉiu monato 

Abono por unu aro.  kun L i t e r a t u r a  A lm a n a k o  Trad. Kabe. I Afranko 1.12 S

3 Sin.

La Literatura Almanako enhavas, kroni la j

historio de Esperanto dum 1908, portretojn de i

1’Akademianoj kun biografiaj notoj kaj neeldo- *

nitaj pagoj de ili. Ekskluzive rezervita, por la J 

K bon a n toj.

Universala Esperantia Librejo
Rue de la Bourse, IO

GENEVE

PRESEJAJ LITEROJ
= =  MAVEUR = P A R I S

ĈIUSPECAJ LITEROJ

K A J

VINJETOJ

j

G r a v u r - F o n d i s t o j P o s t e u l o j

2i, R u e  d u  M o n t p a r n a s s e

□

— Specialajo
«le

SUPERLITERAJ 

SIGNOJ

Liverantoj <le ĉiuj 

Esperantaj literoj kaj 

supersignoj uzataj ĉe 

la presejo .le U. E. A. 

por Ia kompostado da 

Esi» k r a  n t o  kaj ĉiuj 

Esperantaj presajoj.

R O M A N A  T I P O J  D I  D O T  I T A L I K A

^  ĝ  ĥ  j  Ŝ Ŭ  Karpo 7 — B .o  da casa Ĉ ĝ K J  Ŝ Ŭ

Ĉ Ĝ Ii J S O c.nit.roj Ĉ (i n j  s  C

ĉ  ĝ 1 l i  J  Ŝ  Ŭ  Korpo 8 — B . .  de c a e .a  Ĉ ĝ  ĥ j  ŝ Ŭ

Ĉ Ĝ II Ĵ ŝ Ŭ C . f l i t . r o l  ĉ  Ĝ Ĥ  Ĵ  ŝ  O

Ĉ  ĝ ĥ  ĵ ŝ Ŭ Korpo S -  Baa d .  c s a .  Ĉ ĝ  fi ĵ  Ŝ Ŭ

ĉ  Ĝ  Ĥ  Ĵ  Ŝ  Ŭ  Orliteroj Ĝ Ĝ Ĥ J ŝ b

Ĉ  ĝ  I )  ĵ  A  U  K o r p o  IO  -  Bas de casse 6  ĝ  ĥ  ĵ  Ŝ  Ŭ  

Ĉ Ĝ  Ĥ j  Ŝ Ŭ  C .f l l te ro j  Ĉ  Ĝ  Ĥ Ĵ  Ŝ  LJ

E G I P T A  K O R P O  8  N 0 4 0 6

Ĉ ĝ ĥ j Ŝ Ŭ  O Ĉ  Ĝ  Ĥ  ĵ  Ŝ  Ŭ

Universala Esperantia Librejo
io ,  rue  de la  B ourse , G E N Ĥ V E  (S u isse )'

Vendas ĉiujn eldonajojn de U. E . A. kaj ĉiujn Esperantajojn (propagandiloj,

lernolibroj, literaturajn kaj sciencajn, verkojn, k. t. p.).

Oficialaj eldonajoj de U. E. A. :

rekomendataj al ĉiuj Esperantianoj

Ofciala Jarlibro (Plenaj informoj pri U. E. A., gia organizo, giaj servoj kaj la maniero 

ilin uzi, k. a. Plena listo de la Deliktoj, Vicdelegitoj, Subdelegitoj, Esp.-Oficejoj de 
U. E.A.). Necesega por ĉiuj membroj. Prezo: 0,30 Sm .; IO ekz. 2 Sni

Oficiala insigno (verda stelo kun blanka rando, rezervita por Esperantianoj). Prezo: 
0,30 Sni.

Oficiala Marko (gluota sur la korespondaj^) de la Esperantianoj) i S{j por ekzemo] 

(minimumo IO ekz). Por Esp.-Oficejoj rabato da 20 °/o por ciu mendo de "pli oj
100 ekz.

Oficiala leterpapero (por Delegitoj, Subdelegitoj kaj membroj) 100 folioj: O 75 Sni 
Oficialaj kovertoj. Prezo, 100 ekz: 0,70 Sm.

Oficialaj poŝtkartoj. Prezo, 100 ekz.: 0,75 Sm.

Gvidfolioj de U. E. A. (Rekomendataj al ĉiuj vojagantaj Esperantianoj). Senpage riceve 
blaj kontraŭ marko aŭ kupono da 0,10 Sni. Oni povas mendi la gvidfoliojn aparte 

Universala Esper anto-Asocio, gia celo, gia organizo, giaj praktikaj servoj, ftia signifo' 
Propaganda broŝureto. Prezo, IO ekz. : 0,20 Sm .; 50 ekz.: 1,50 Sm.

Oficiala Bulteno (senpaga por Delegitoj, Subdelegitoj kaj Konsuloj).

PROPAGANDAJ PROKUROJ EN NACIAJ LINGVOJ:

Universala Esperanto-Asocio. Enkonduko, celo, organizo, praktikaj servoj, socia signifo 

konsiloj, al la interesatoj, k. t. p. Tiu bonega propaganda broŝuro, kiu klare' koniciŝ 
U. E. A. al la neesperantista publiko, estas nepre rekomendata al ĉiuj niai Drona 
gandistoj. "

Ekzistas gis nun eldonoj en lingvoj franca, germana, hispana, rusa kaj itala Eldono.
angla, kaj portugala estas en preparo. Resumoj en lingvoj dana kai holanda.

Prezo, IO ekz.: 0,20 Sin ; 50 ekz.: 0,80 Sm ', 100 ekz.: 1,50 Sni.

AVIZOJ : Ĉiuj mendoj estu sendataj al Esperantio, Universala Esperantia T I

jo, IO, rue de la Rourse, Geneve (Svisujo), Tamen, nacilingvaj propagandaj bme! * 
roj estas ankaŭ riceveblaj jenaj el la adresoj : J

Dro M. KANDT, 8, Neuer Markt, Bromberg (Germana).
P. LINARES, Santo-Basilio, Cordoba (Hispana).
A. TELLINI. Vallescura, U , Bologna (Hala).

S. SZA BU NIEWI (;Z, Mjasnickaja, d. Zimin, Moskva (Rusa).

Kalkulo estas malfermata nur al Delegitoj & Subdelegitoj rsii,; „u j 

aŭ mendi per sia loka Delegito, aŭ kunsendi la monon samtempe k u n l a  °PS ° 0 ̂  ‘,eva9 
sonoj, kiuj deziras rekomendis! sian mendajon, aldonu 0,10 Sni* lu ,UCQd°. Per

brej<


